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Uvodnik

Prostor za ideje o pravični,
urejeni in pošteni Sloveniji
Drage bralke, dragi bralci,
pred vami je prva številka Slovenca. Ni naključje, da smo ga poimenovali enako kot časnik, ki je bil v 19. in 20. stoletju vodilni in najpomembnejši slovenski medij, izhajal
pa je tudi v prvih letih samostojne slovenske države. Slovenec, ki ga po mnogih letih
ponovno obujamo, je sedaj pred vami v novi obliki. V časopisu, ki bo izhajal nekajkrat
letno, se boste lahko iz prve roke seznanili z delovanjem Slovenske ljudske stranke.

Tadeja Romih, direktorica SLS

Slovenec

Letnik I, št. I, 25. maj 2016
Slovenec je brezplačno glasilo Slovenske
ljudske stranke
Izdaja: Inštitut dr. Antona Korošca, Prule 7,
Ljubljana
Kontakt: info@slovenec.org, 01 241 88 20
Uredniški odbor: Matjaž Žbogar, Tadeja
Romih in Maja Godeša
Avtorstvo neoznačenih fotografij: arhiv
SLS in Nejc Trpin
Naklada: 8.500 izvodov
Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana,
Tiskarsko središče
Na naslovnici: mag. Marko Zidanšek, avtor
Nejc Trpin

Slovenska ljudska stranka je s predsednikom mag. Markom Zidanškom na čelu
odločno zakorakala v novo obdobje prevetritve in skupaj z ekipo Glavnega tajništva
stranke ter celotno organizacijo s polno paro dela naprej. Korenite spremembe so bile
nujne in prepričani smo, da nas bodo vrnile tja, kjer lahko uresničujemo svoj Program.
Tudi zato imate danes pred seboj prvo številko Slovenca, našega in vašega časopisa, v
katerem bodo vizije Slovenske ljudske stranke našle svoj dom. Časnik Slovenec je bil
nekoč zelo pomemben medij razširjanja idej Slovenske ljudske stranke, tak bo tudi ta
Slovenec. V njem bodo svoj prostor našle do sedaj preslišane ideje o pravični, urejeni,
pošteni in – kot je rekel predsednik – véliki Sloveniji, ki bo skrbela za dobrobit vseh nas.
12. maja letos smo praznovali 28. rojstni dan ustanovitve prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. Slovenska ljudska stranka,
naslednica Slovenske kmečke zveze, je v svojih 28 letih doživela vzpone in padce. Zadnji
padec nas je izrinil iz parlamenta in nas spomnil, da se moramo vrniti k svojim koreninam, zato smo se znova zavezali skrbi za blaginjo državljank in državljanov. Našli
smo rešitve za različna področja in jih zapisali v Program SLS. Kot dober gospodar
bomo storili vse, da bo slovenska država postala dežela blaginje. Prepričani smo, da
boste volivke in volivci prepoznali kakovost naših rešitev in nam s svojo podporo
na volitvah pomagali ponovno odločno prestopiti prag Državnega zbora RS ter nam
omogočili sodelovanje v Vladi RS. Tam bomo lahko najučinkoviteje implementirali
rešitve v dobro državljanov.
Jasno se zavedamo, da sta organiziranost in aktivnost stranke, njenih odborov in
članov ključnega pomena za naše nadaljnje delovanje. Vem, da vas je veliko, ki delite
prepričanja SLS in utelešate njene ideale, zato vas spodbujam k povezovanju in dobri
organiziranosti. Sodobne in uspešne Slovenije ne more biti brez uspešne Slovenske
ljudske stranke. Uspešna Slovenska ljudska stranka pa ne more obstajati brez povezovanja njenih ljudi. Mi trdno verjamemo, da bomo z vašo pomočjo ponovno okrepili
ugled in vlogo Slovenske ljudske stranke v državi.
Letos praznujemo 25. obletnico neodvisnosti države, na kar smo lahko ponosni!
Verjamem, da veliko ljudi ni zadovoljnih s stanjem, v katerem je država ob svojem
četrtstoletnem jubileju. Prav zato je čas, da Slovenska ljudska stranka ponovno pridobi
pomembno vlogo v slovenski politiki ter pokaže svojo moč in učinkovitost pri vladanju v dobro ljudi. Rezultati javnomnenjskih raziskav že kažejo, da Slovenska ljudska
stranka znova prepričljivo presega prag za vstop v parlament. Zaupa nam čedalje več
državljank in državljanov, mi pa bomo še naprej trdo delali za njihovo in vaše dobro.
Imamo veliko potenciala in znanja ter zremo v prihodnost. V prihodnost, ki jo bo v
veliki meri oblikovala tudi Slovenska ljudska stranka.
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Spremljajte nas tudi na
spletu, na spletni strani
www.slovenec.org. Če želite
prejemati tedenski izvod
e-Slovenca, nam to sporočite
na elektronski naslov
e-slovenec@slovenec.org.

Izpostavljeno
SLS je močna stranka –
in še bolj močna bo!
stran 6
V novembru 2015 je SLS izvedla kongres, na
katerem je prenovila svoj Statut in sprejela nov
Program, ki bo osnova za volilni program. Z novim
Programom, ki so ga delegati sprejeli soglasno, se
bo SLS prepričljivo vrnila v parlament kot močna
stranka.

Nezaposlenost in nezaposljivost
mladih sta nesprejemljivi
stran 11
Dr. Andrej Umek analizira slovenski izobraževalni
sistem in ugotavlja, da ta proizvaja nezaposljive
kadre. Predlaga tudi ukrepe v slovenskem šolstvu,
ki bodo povečale možnosti mladih, da najdejo
zaposlitev.

Izgubljen čas za slovensko
podeželje
stran 15
Klemen Šavli je kritičen do trenutne državne
kmetijske politike, ki povzroča kritične razmere
v slovenskem kmetijstvu. Opozarja na temeljne
zablode, rešitev pa vidi v tem, da kmetijski resor
ponovno prevzame SLS.

Intervju: mag. Marko Zidanšek
stran 19
Mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS, je človek
z vizijo. Želi véliko Slovenijo. V intervjuju razloži,
kaj to pomeni, katere cilje je izpolnil od izvolitve,
pokomentira dvig podpore SLS, ne izogne pa se
niti aktualnemu političnemu dogajanju.

Slovenija spreglej, Evropa spreglej!
stran 28
SLS je prva opozarjala na nevarnost migrantske
krize in prva predlagala smiselne ukrepe za njeno
preprečitev. Januarja je pripravila protestni shod,
posledica katerega je bila tudi, da so se za skupno
mizo zbrali predsedniki SLS, SDS IN NSi.
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Glavno ta jništvo SLS

Predstavitev glavnega tajništva sls

Operativni
možgani stranke
Stranka je živ organizem. Celice tega organizma predstavljate
člani, organi skrbijo za pravilno in skladno delovanje, vse pomembne informacije pa se prek živčnih končičev – občinskih,
mestnih in regionalnih odborov – pretakajo v operativne
možgane, torej Glavno tajništvo SLS. GT SLS skrbi, da delo
vodstva in organov stranke poteka po pravilih in pravočasno.
Občinskim, mestnim in regionalnim odborom SLS ter organom, zvezam in klubom stranke pomaga pri sklicu in izvedbi
rednih in izrednih sej, občnih zborov, okroglih miz in drugih
dogodkov.
Direktorica

Tadeja Romih

je direktorica SLS. Kot
predsednikova desna
roka je odgovorna za
vsakodnevno delo Slovenske ljudske stranke,
vodstvu pa pogosto v
sodelovanju z drugimi
svetovalnimi organi pomaga tudi pri oblikovanju dolgoročnih usmeritev delovanja.
Pripravlja tudi finančne načrte in poslovna poročila ter poskrbi,
da lahko delegacija SLS obišče na primer Kongres Evropske
ljudske stranke v Madridu, ali pa da na Statutarnem in programskem kongresu SLS vse teče kot po maslu. Na dan prejme
in pošlje ogromno število elektronskih in telefonskih sporočil.
Klicev običajno opravi toliko, da mora sčasoma telefon celo
odložiti, saj jo peče uho.
Tajništvo

Mateja Bizjan

je na
Glavnem tajništvu SLS zaposlena najdlje od vseh. Je mama
treh otrok in z možem vodi turistično kmetijo v okolici Ljubljane. Njene dolgoletne izkušnje in
poznavanje delovnega področja
so razlog, da se sodelavci nanjo
običajno obrnejo z vprašanji,
kot je: »Kje že najdem sestavo
poslanske skupine iz leta 1996?«, funkcionarji iz občinskih

odborov pa: »Bo dovolj časa za sklic seje in izvedbo, da bo vse
v skladu s Statutom?«. Vsakdo se lahko zanese, da bo Mateja
imela odgovor, ali pa vsaj vedela, kje ga lahko poiščejo. S telefonskimi klici tudi pomaga zagotoviti sklepčnost sej in opravlja
vsakodnevna administrativna dela, ki jih nikoli ne zmanjka.

Jaka Debeljak

je sodelavec Glavnega tajništva SLS in
predsednik Občinskega odbora
SLS Sodražica. Največ dela ima
z zapisniki sej raznih organov
stranke, s knjiženjem članarine
in urejanjem SLS Novičnika. Nepogrešljiv je tudi, ko ga človek
rabi, da mu pove svojo mantro:
»Saj je vse ok.«

Služba za odnose z
javnostmi

Maja Godeša je svetoval-

ka za odnose z javnostmi SLS. S
pomočjo sodelavcev iz Glavnega
tajništva SLS fotografira in snema dogodke, nato pa o njih piše
sporočila za medije. Je na zvezi s
predstavniki medijev, lokalnimi
odbori stranke in člani vodstva
ter ažurno, kot se le da, notranjo in zunanjo javnost obvešča o dogodkih in stališčih SLS.
To počne prek spletnih družbenih omrežij in spletne strani
stranke. Predsednika in druge funkcionarje spremlja na snemanja izjav in oddaj, kjer vsake toliko podre svoj lasten rekord
v tvitih na minuto.
Računovodstvo SLS

Janez Rugelj je naš računovodja. On je tisti, ki lokalnim
odborom posreduje podatek o
trenutnem stanju na računu.
Pripravi tudi vsa poročila o volilnih kampanjah in finančna
poročila za Računsko sodišče
RS. Pri svojem delu je zelo skrben, zato naša poročila dobijo
pozitivno oceno. Ko kdorkoli na
Beethovnovi 4 vpraša: »A bi kdo
kavo?« vedno odgovori: »Ja, pa bi.« … še posebej februarja in
marca, v času oddaje bilanc.
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Kongres 2015

Statutarni in
programski kongres

SLS je močna stranka –
in še bolj močna bo!

»D

anašnji Kongres SLS je s
sprejemom prenovljenega
Programa in Statuta uspešno izpolnil zavezo, ki so jo delegati sprejeli na prejšnjem, volilnem kongresu. V
enem letu smo opravili veliko delo in
dokazali, da smo stranka, ki bo še daleč
prišla. V razpravi smo ocenili, da moramo še veliko narediti, a smo od danes
lahko popolnoma prepričani, da znamo,
zmoremo in tudi bomo vse opravili,« je
21. novembra 2015 po uspešno izvedenem Statutarnem in programskem kongresu SLS zatrdil predsednik SLS mag.
Marko Zidanšek in dodal: »SLS je močna
stranka – in še bolj močna bo!«
Delegati so v dopoldanskem delu
potrdili sestavo Delovnega predsedstva,
ki je v nadaljevanju vodilo kongresno
dogajanje. Predsedstvo je vodil Žarko
Pregelj, predsednik Nadzornega odbora SLS. V statutarnem delu Kongresa so
delegati sprejeli prenovljen Statut SLS, ki
stranko odpira v politično organizacijo, ki
se z vsemi političnimi in demokratičnimi
sredstvi uspešno bori za svoje vrednote

in uresničevanje svojega Programa. »Želimo biti sposobni povezovanja z vsemi
sestrskimi in sorodnimi organizacijami,
s katerimi se lahko vsaj projektno najdemo na najmanjšem skupnem imenovalcu,« je v predstavitvi statutarnih
sprememb pojasnil podpredsednik SLS
Primož Jelševar.
Popoldne so delegati soglasno spre-

jeli dva programska dokumenta: Temeljna načela SLS in nov Program SLS.
Po besedah vodje Skupine za prenovo
Programa SLS mag. Petra Volaska bo na
podlagi teh dveh dokumentov nastal
tretji programski dokument, Akcijski
načrt SLS, ki bo »najbolj živ dokument,
ki ga bomo sproti dopolnjevali z ukrepi,
ki jih vidimo kot nujne, iz njega pa bomo
sproti brisali izpolnjene ukrepe. Ta dokument z aktualnimi ukrepi bo osnova
za Volilni program SLS, ta pa bo osnova
za koalicijsko pogodbo.«
Kar nekajkrat je bilo v teku razprave
izraženo prepričanje: »SLS se bo s prenovljenim Programom ob naslednjih
volitvah prepričljivo vrnila v parlament.«

mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS: »V enem letu smo opravili veliko.«

Beseda vodje skupine za prenovo programa

Ključnega pomena je ozdraviti
slovensko gospodarstvo

S

LS potrebuje programsko, organizacijsko in kadrovsko prenovo. Z
novim Programom, ki je povezal
evropsko izročilo krščansko-demokratskih strank in naš dosedanji Program,
stranko približujemo širšemu krogu slovenskih državljanov. Prepričani smo, da
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je prenovljena stranka vredna njihovega
zaupanja. Slovenski državljani si želimo
gospodarsko uspešne in evropsko usmerjene Slovenije, zato je razumno podpreti
Program SLS in stranki nameniti veliko
število glasov na volitvah!
Nov Program stranke na prepričljiv

način povezuje naša politična stališča do
posameznih družbenih področij in njihovih podsistemov. Akcijski načrt izvajanja
tega Programa pa bo definiral konkretne
ukrepe in aktivnosti, ki jih je treba izvesti
za realizacijo Programa.
Seveda moramo za lažje in hitrejše

Kongres 2015

mag. Peter Volasko: »SLS je odgovorna in kreativna stranka.«
uresničevanje našega Programa priti v
parlament in v vlado. Tu se izvrševanje
našega Programa z učinkovitim delom
v izvršni oblasti šele dobro začne. SLS
je odgovorna in kreativna stranka, ki je
sposobna Slovenijo privesti do uresničenja edine še nerealizirane točke Majniške
deklaracije, ki zahteva evropsko kakovost
življenja za slovenske državljane. To bo

najzahtevnejši družbeni projekt v naslednjih 20 letih. SLS je s pomočjo svojih
članov to voljna in sposobna realizirati!
Program SLS ostaja na politično strateški ravni, podobno kot je to pri Evropski
ljudski stranki, internacionali desno-sredinskih evropskih strank. Dokument je
racionalen, a vendar tudi zelo jasen, saj
je njegovo ključno sporočilo, da želimo

biti stranka »dobrega gospodarja«, ki odgovorno in premišljeno ravna z javnimi
zadevami, ki so mu zaupane. Pri tem
poudarjamo, da je za visoko evropsko
kakovost življenja v Sloveniji ključnega
pomena predvsem ozdraviti gospodarstvo ter ga napraviti donosnejšega in
konkurenčnejšega, dinamičnega in perspektivnega. V gospodarstvu moramo
dobiti odgovorne lastnike in najboljše
možne menedžerje, potem bodo dileme
o finančnih rezih postale nepomembne.
SLS je stranka ljudstva – iz njega
izhaja in zanj odgovorno deluje! V tem
smislu želimo nadaljevati najboljše tradicije DEMOS-a in izhajati iz inspiracije
slovenske pomladi, saj si slovenski državljani zaslužijo, da prek kakovostno
dokončane družbene tranzicije končno
preidemo v slovensko poletje, v katerem
bodo lahko zaživeli visoko evropsko kakovost življenja.
mag. Peter Volasko, vodja Skupine
za prenovo Programa SLS

Povzetek temeljnih načel

SLS trdno v okvir evropske desne sredine
Glavne vrednote Slovenske ljudske stranke so:

•• Dostojanstvo človeka v vseh njegovih
oblikah;
•• Svoboda je osnovna človekova pravica, ki je
možna le v povezavi z osebno odgovornostjo;
•• Solidarnost zahteva vzajemno odgovornost;
•• Ščitenje interesov državljanov je glavna
naloga politične oblasti;
•• Enakopravnost državljanov pred zakonom.
Pluralna demokracija je edini politični sistem, v katerem
državljani sprejemajo odgovornost. Najboljši ekonomski model
za samozaščito državljanov je družbeno odgovorno tržno
gospodarstvo, v katerem sta konkurenčnost in podjetniška

svoboda uravnoteženi s socialno pravičnostjo. Ustrezen okvir
za to je močna in učinkovita Evropska unija.
Krščanske vrednote, ki temeljijo na evangeliju in krščanski
kulturni dediščini, demokratični ideali svobode, temeljna enakopravnost vseh ljudi ter družbena pravičnost in solidarnost
so povezane. Potrebno pa je razmejevanje med vlogama religije
in politike v družbi.
Slovenska ljudska stranka je kot polnopravna članica Evropske ljudske stranke del družine ljudskih strank, ki so vedno bile
gonilna sila evropskega povezovanja. Če bomo dorasli izzivom
in bomo dobro uporabili svoje zmožnosti, bomo premagali
krizo in pripeljali Evropo do večje moči in blaginje.
Naše vrednote tvorijo logično povezano celoto, ki nas ločuje
od ostalih političnih usmeritev. Socializem daje premajhen
pomen osebni odgovornosti. Liberalizem zanemarja solidarnost. Evroskepticizem je nezdružljivi z močno Evropsko unijo.
SLS se s sprejetimi temeljnimi načeli trdno umešča v okvir
evropske desne sredine.
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Povzetek novega programa

Nov Program SLS – za
kakovostno življenje
vsakega posameznika

S

lovenska ljudska stranka se bo v
parlament vrnila z novim Programom, naslovljenim »Za kakovostno
življenje vsakega posameznika«. Program
SLS v ospredje postavlja družbeno odgovorno delovanje stranke za dobrobit
človeka. Za SLS sta najvišji vrednoti človekovo dostojanstvo in njegova svoboda. Zato je osnovni cilj našega Programa
ustvarjati družbo, v kateri bo vsakdo imel
možnost razvijati svoje sposobnosti in
se svobodno odločati. Svoboda odločanja vsebuje tudi odgovornost do sebe in
družbe. Svoboda vsakega posameznika
je omejena s svobodo drugega.
Spoštovanje človekovega dostojanstva in njegovih pravic najbolje zagotavlja parlamentarna demokracija.
Za SLS je pomembna tudi solidarnost
z ranljivejšimi skupinami državljanov.
Svoboda, odgovornost in solidarnost tvo-

rijo osnovo države, v kateri vlada trajna
blaginja. To blaginjo najbolje zagotavlja
družbeno odgovorno tržno gospodarstvo, evropski družbeno-gospodarski
model, ki so ga v največji meri oblikovale
evropske ljudske in krščansko-demokratske stranke. Ta model želimo dokončno
uveljaviti in ga razvijati.
Najpomembnejši ukrepi, ki vodijo
v kakovostnejše življenje vsakega posameznika, so dobro gospodarjenje z
državnim in zasebnim premoženjem,
pošteno plačilo za pošteno delo, preprečevanje zlorab gospodarske in politične
moči ter enakopravnost državljanov pred
zakonom.
Najpomembnejši izziv Slovenije je
dokončanje družbene tranzicije iz totalitarne v demokratično družbo ter sodobna, učinkovita, konkurenčna in vsem
prijazna država.

Delegati so napolnili Kongresno dvorano Kristalne palače v Ljubljani
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Hišo blaginje – konkurenčno državo, ki skrbi za trajno blaginjo svojih
državljanov – držijo pokonci štirje stebri, na katere je razdeljen Program SLS.
Te stebre, poslovno, družbeno, državno
in mednarodno okolje, v nadaljevanju
podrobneje pojasnjujemo.
Poslovno okolje
Vloga države je spodbujanje uspešnega
in konkurenčnega tržnega gospodarstva. Takšno gospodarstvo temelji na
zasebni lastnini in gospodarski pobudi,
enakopravnosti vseh subjektov na trgu
in odgovornemu odnosu do okolja.
Opredeliti je treba za Slovenijo ključne gospodarske panoge in jih razvijati
s spodbujanjem malega in srednjega
podjetništva – hrbtenice slovenskega
in evropskega gospodarstva.
Slovenija je preveč zadolžena, zato
mora načrtna ekonomska politika voditi
k stabilnim javnim financam. Iz kulture
trošenja je treba preiti v kulturo naložb.
Za Slovenijo je značilen prevelik delež države v lastniški strukturi podjetij,
kar vodi v klientelizem, korupcijo, slabo
upravljanje, izgube in uničenje nekoč
uspešnih podjetij. Lastninsko strukturo
je zato treba normalizirati z odgovorno
privatizacijo, katere cilj ne bo le najvišja
kupnina, ampak pridobitev uspešnih in
odgovornih privatnih lastnikov. Upravljanje v neprivatiziranih podjetjih in zavodih pa je treba radikalno izboljšati po
modelu dobrega gospodarja.
Osnovno izhodišče na področju obdavčitve dela je razbremenitev najšibkejšega sloja prebivalstva.
Povečati je treba napore za izboljšanje koristnosti izobraževalnih sistemov
ter jih prilagoditi sedanjim in prihodnjim potrebam države in gospodarstva,
s čimer se bo preprečilo visoko stopnjo
brezposelnosti mladih.
Ključni cilj naše vizije sodobne kmetijske politike sta kakovostna in zdrava
prehrana. Razvijati je treba trajnostni
model kmetovanja, katerega temelj so
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Konkurenčna država za trajno
blaginjo državljanov

P OSLOVNO
OKOLJE

DRUŽBENO
OKOLJE

DRŽAVNO
OKOLJE

MEDNAR.
OKOLJE

človekovo dostojanstvo • svoboda • osebna odgovornost • solidarnost •
enakopravnost • ščitenje interesov državljanov • preprečevanje zlorabe
moči • družbeno odgovorno tržno gospodarstvo • pluralna demokracija

družinske kmetije. Pomembno vlogo
dajemo združenjem kmetov – zborničnemu organiziranju, zadrugam in
sindikatom. Primarna funkcija kmetijstva je pridelava hrane, ne sme pa se
zanemariti njegove funkcije ohranjanja
kulturne in naravne dediščine ter njegovega strateškega pomena za nacionalno
samooskrbo in varovanje okolja.
Naravne nesreče po svetu ter porast
cen fosilnih energentov zahtevajo hiter
prehod k učinkovitejšim in bolj zelenim
tehnologijam. Razvoj nizkoogljičnih
tehnologij lahko pomembno vpliva na
povečanje konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
Prostorski razvoj mora upoštevati regionalne značilnosti ter razpršeno poselitev Slovenije. Podpiramo skladen razvoj
regij, ki zahteva manj dnevnih migracij,
s tem pa zmanjšuje pritiske na okolje in
povečuje kakovost življenja.
Družbeno okolje
Slovenski jezik in kultura določata identiteto slovenskega naroda, zato je njuno ohranjanje in uveljavljanje ena od
prednostnih nalog SLS. Pomembni sta

domovinska in državljanska vzgoja, ki
se morata začeti že v zgodnjem izobraževalnem procesu.
Osnovna skupina človeške družbe je
družina. Zakonodaja mora biti za družino spodbujevalna, in ne omejevalna.
Mladim je treba skozi davčno politiko in materialne spodbude zagotoviti

ugodnejše pogoje za skupno družinsko
življenje. Mladim družinam se mora zagotoviti možnosti za reševanje stanovanjskih problemov.
Ena izmed prednostnih nalog je tudi
soočenje z izzivom starajočega se prebivalstva. Glavni cilj pokojninske reforme
morajo biti dostojne pokojnine.
Za socialno politiko sta za SLS pomembni dve načeli: pomoč tistim, ki jo
potrebujejo, in vzdržnost socialnega sistema, da bo socialna varnost zagotovljena tudi naslednjim generacijam. Ohranjanje socialne varnosti kot pomembne
razsežnosti evropske kakovosti življenja
je eden izmed pomembnejših ciljev SLS.
Revščino, s katero se soočamo, moramo
in zmoremo odpraviti. Za uresničevanje
ciljev socialne varnosti pa je treba zagotoviti uspešen gospodarski razvoj.
Pozitivna mobilnost ter kroženje
delovne sile in znanja sta dobrodošla,
vendar morata biti uravnotežena in ne
prehajati v »beg možganov«. SLS od vseh
priseljencev pričakuje integracijo v okolje, za katerega so se prostovoljno odločili, ter spoštovanje navad in običajev.
Slovenija ne more sprejemati migrantov,
ki se ne nameravajo integrirati v slovensko družbo.

Nov program so delegati soglasno sprejeli
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Državno okol je
Država mora biti v službi državljanov,
zato je treba javno upravo narediti uporabniku prijaznejšo in še v večji meri
razvijati sodobna informacijska orodja.
Vzpostaviti je treba tak sistem, ki bo
preprečeval klientelizem in korupcijo, ki
sta veliki grožnji uspešnemu razvoju Slovenije. Prizadevamo si za manjšo javno
porabo, ki pa se ne sme zmanjšati na
račun kakovosti storitev in učinkovitosti.
Za izboljšanje učinkovitosti predlagamo
uporabo orodij, ki jih uporabljajo najboljše javne organizacije v Evropski uniji.
V pravosodju so potrebne temeljite
reforme, saj ga bremenita neučinkovitost
in nizka kakovost delovanja.
Pri vzpostavljanju učinkovitega in
uspešnega zdravstva moramo izkoristiti naše znanje, tuje izkušnje in poiskati
sprejemljive rešitve, ki bodo v skladu
z interesi največjega dela prebivalstva.
Spremembe, ki temeljijo le na finančni
učinkovitosti brez sočasnega doseganja
uspešnosti – boljšega zdravja prebivalstva – niso sprejemljive. Vsem prebivalcem morajo biti enako kakovostne zdravstvene storitve enako dostopne.
Vodenje lokalnih zadev mora biti čim
bližje ljudem, ki tam živijo. Razvoj lokalne

Delovno predsedstvo Kongresa: Miran Gorinšek, Suzana Lara
Krause, Žarko Pregelj, Anton Bogataj, Blaž Milavec
samouprave v obliki občin je prispeval
k enakomernejšemu razvoju Slovenije predvsem na področju posodobitve
osnovne infrastrukture. Zaradi slabega
dela regionalnih razvojnih institucij pa so
razlike med regijami še vedno prevelike.
Te razlike se da s strateškim pristopom
bistveno zmanjšati.
Zunanja politika mora biti aktivna
povsod, kjer je to v gospodarskem in nacionalnem interesu. Posebno pozornost
je treba posvetiti krepitvi gospodarske di-

Bl aginjo drž av l jank in drž avl ja n ov
b omo dose g l i:
•• s povečanjem donosnosti podjetij v državni lasti (cilj
povprečno 8 % v letu 2020);
•• s strokovnim kadrovanjem in uporabo sodobnih orodij
upravljanja v državnih podjetjih;
•• z izboljšanjem delovanja javne uprave z uporabo sodobne
informacijske tehnologije in nagrajevanjem glede na kakovost opravljenega dela;
•• z zmanjšanjem davkov in prispevkov;
•• z izboljšanjem kakovosti zakonov in delovanja pravosodnih organov in
•• s skrbjo za lastno zdravje, zdravimi delovnimi okolji in
kakovostnim primarnim zdravstvom.
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plomacije. Potrebna je aktivnejša zunanja
politika do vseh sosednjih držav, ena od
njenih ključnih nalog pa je ohranjanje in
razvoj manjšin, ki se morajo vključevati v
enoten slovenski kulturni prostor.
Mednarodno okol je
Želimo si živeti v Evropski uniji, ki je unija trajnih vrednot kot so mir, svoboda,
demokracija, enakopravnost, vladavina
prava, strpnost in družbeno odgovorno
tržno gospodarstvo.
Članstvo Slovenije v EU nas ščiti pred
največjimi nevarnostmi globalizacije. Le
znotraj EU je Slovenija lahko dejavnik v
globaliziranem svetu.
EU mora biti učinkovitejša, za kar pa
sta pomembni boljša koordinacija ter
povezanost nacionalnih gospodarskih
in finančnih politik.
Potrebna je svetovna reforma bančnih in finančnih sistemov. Banke se morajo vrniti k svojim osnovnim nalogam:
servisiranju zasebnega gospodarstva
in spodbujanju ekonomskega razvoja.
Strukturni skladi EU morajo služiti izboljšanju konkurenčnosti manj razvitih regij.
Boljša EU je bolj rahločutna do potreb
in skrbi državljanov in se nanje učinkovito odziva. Pri tem mora dosledno izhajati
iz načela subsidiarnosti in krepiti stopnjo
notranje demokratičnosti.

Naši strokovnjaki

Izobraževanje in trg dela

Nezaposlenost in nezaposljivost
mladih sta nesprejemljivi
24 %

prof. dr. Andrej Umek, predsednik
Strokovnega sveta pri predsedniku SLS

P

redpogoj za gospodarski in tehnološki razvoj ter socialno koherentnost vsake družbe je, da starejše
generacije, ki jih razumem kot osebe, ki
so že deset in več let prisotne na trgu
dela, nudijo mlajši generaciji, ki na trg
dela vstopa ali je pred kratkim vstopila,
možnost za zaposlitev, poklicno rast in
ekonomsko osamosvojitev. Pri nas v Sloveniji žal ni tako. To dokazujeta podatka,
da je pri nas v generaciji starih med 24
in 29 let, ki so šolanje zaključili, brezposelnih kar 24 % in da se ta odstotek hitro
povečuje, celo najhitreje med članicami
Evropske unije. Res je, da je brezposelnost mladih v nekaterih drugih članicah EU celo bistveno višja kot pri nas, v
drugih pa so razmere tudi dosti boljše.
Vsekakor je brezposelnost mladih v EU
problem. Vzroki za to brezposelnost se
od države do države bistveno razlikujejo.
Ker so vzroki za slovenski problem dokaj
enkratni, bom svojo pozornost posvetil
samo njemu in mi bodo primerjave z
drugimi državami služile samo kot ilustracija.
Problemi so pri nas tipično slovenski, ker v spregledanih podatkih močno odstopamo od drugih držav EU. Naj

je stopnja brezposelnosti
mladih med 24 in 29 letom starosti

70 % generacije se vpiše v
terciarno izobraževanje

2,68 : 1 je razmerje med
diplomanti družboslovja in tehnike

navedem samo dva. Pri nas se v terciarno izobraževanje vpisuje približno 70
% generacije. To je največji delež med
vsemi članicami EU. Priporočilo Evropske komisije je, da naj znaša vpis na
terciarno izobraževanje približno 30 %
generacije. Normalno je, da pričakovanega deleža diplomantov, ki je posledica
70-odstotnega vpisa, ne more zaposliti
nobena, še tako tehnološko napredna,
družba. Drugi pomemben podatek je,
da je pri nas razmerje med diplomanti
družboslovja in tehnike 2,68. Za primerjavo, v Avstriji je ta številka 1,16, v Nemčiji
pa 0,98. Nobena na tržnem gospodarstvu sloneča družba ne more zaposliti
takšnega števila družboslovcev, še najmanj, če ji primanjkuje tehnikov. Delež
slednjih v generaciji je pri nas manjši

Pri nas se v terciarno izobraževanje vpisuje približno 70 % generacije.
Priporočilo Evropske komisije je, da naj znaša vpis na terciarno
izobraževanje približno 30 % generacije.

kot v že omenjenih državah.
Problem nezaposlenosti mladih
zaostruje še v primerjavi z drugimi
evropskimi državami izredno velik osip
študirajočih, ki daje osebe brez vsake
zaposljive izobrazbe in z izredno majhno
zaposlitveno možnostjo. Ta v slovenski
javnosti malo znana in zato ne dovolj
upoštevana dejstva jasno kažejo, da je
razlog za visoko in hitro naraščajočo
brezposelnost mladih predvsem v strukturni neusklajenosti med pridobljeno
izobrazbo in trgom dela. Po grobi oceni
imamo torej v vsaki generaciji tudi do
30 % nezaposljivih ali težko zaposljivih
oseb.
Rešitev te pereče družbene problematike vidim predvsem v uskladitvi vpisa v izobraževalne programe z realno
pričakovanim trgom dela. Do tega cilja
nas vodijo trije ukrepi:
•• Korektno, verodostojno in dovolj
zgodnje informiranje mladih in njihovih staršev o stanju na trgu dela.
•• Administrativna omejitev vpisa na
vseh študijskih programih, katerih
diplomanti nimajo ustrezne zaposljivosti.
•• Oblikovanje programov prekvalifikacije in dokvalifikacije, ki bi vodili
do izobrazbe, ki je na trgu dela
iskana.
Za zaključek naj poudarim, da smo v Sloveniji zaradi neusklajenosti diplomantov naših šol z zahtevami trga dela zašli
v resno krizo človeških virov, ki resno
ogroža naš ekonomski razvoj in socialno
stabilnost. Od tega, kako in kdaj bomo
pristopili k reševanju tega problema, je
v veliki meri odvisen izhod iz krize in
naša prihodnost.
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Naši strokovnjaki

Prometna infrastruktura

Komu pripada prihodnost?

mag. Matjaž Knez, član Strokovnega
sveta pri predsedniku SLS in
nekdanji predsednik uprave DARS

P

rihodnost pripada odločnim, preudarnim in srčnim ljudem. Tistim,
ki svoje odločitve utemeljujejo na
modrosti, moči, znanju in srčni kulturi.
Postavljajo se tri vprašanja: Ali so bile
odločitve, ki so bile sprejete ob izgradnji slovenske infrastrukture, sprejete
na podlagi teh temeljev? Ali so te odločitve dosegle zastavljene cilje? Ali danes
zaradi njih živimo bolje?
Kratek pogled v zgodovino in sedanjost poda jasen odgovor – odločitve
so bile pravilne. Zaradi teh smelih odločitev je Slovenija danes pomembno
križišče evropskih transportnih poti in
notranje zelo dobro prometno razvita
država. Slovenija je zaradi tega država,
v kateri se je število nesreč, kljub povečanemu prometu skokovito zmanjšalo,
kjer je bila gospodarska rast v obdobju
gradnje največja in kjer je bilo v času
gradnje vzgojeno veliko število strokovnjakov na področju gradenj, načrtovanja
in upravljanja. S cestami in železniškimi
progami niso povezani zgolj kraji, mesta
in države. Uporabnikom sta omogočeni
hitrejša mobilnost in večja varnost, okolju pa smo se približali s prijaznejšim
sistemom.
Na čelu prometnega resorja so se
v vladah, ki so sprejemale te odločit-
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ve, vrstili ministri iz Slovenske ljudske
stranke. Iz stranke, ki je vedela, kaj pomeni sprejemati dolgoročne in vizionarske rešitve. To so bile rešitve, ki so
se odražale v boljšem jutri za vse nas.
Predvsem so se odločitve pokazale v
povečanem nacionalnem prihodku ter
enakomernem gospodarskem razvoju celotne države. Zavedali so se svoje
odgovornosti in sprejemali dolgoročne
strateške odločitve.
Žal za današnjo vlado težko rečemo,
da se zaveda odgovornosti, ki jo ima do
državljanov. Že na prvem zaslišanju v
Državnem zboru je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič izjavil, da
bo njegovo delovanje usmerjeno predvsem v gradnjo ljubljanskega obroča.
Ostalih prometnih povezav namreč po
njegovem mnenju zaradi nekaj turistov
nima smisla graditi. Posledično se danes
vlada ukvarja predvsem z naročanjem
študij, risanjem variant, ustanavljanjem
projektnih družb …
V SLS lahko z gotovostjo
zatrdimo, da denar leži na cesti
in železniških tirih, le skloniti se
je treba in ga pobrati.
Čas pa neusmiljeno beži.
Luka Koper je pravzaprav odrezana
od infrastrukturnih povezav, ljudje na
Koroškem uporabljajo ceste v sosednji
Avstriji, mostovi na državnih cestah so
zaprti, avtoceste so v vse slabšem stanju.
Železniške povezave nam je v večini primerov zgradila Marija Terezija in jih le
posodabljamo, da se promet ne ustavi
popolnoma. Tovori in s tem dodelavni
posli pa bežijo drugam. Uporabnina z
naslova železniške infrastrukture je tako

majhna, da pravzaprav ni omembe vredna. Cestnine v avtocestnem sistemu
so pod primerljivimi v sosednjih državah in na ta način razprodajamo svojo
infrastrukturo tujim avtoprevoznikom,
ki tako povečujejo svoje dobičke. Da o
optičnih povezavah, zračnih koridorjih
in plinovodih ne izgubljamo besed.
Denarja ni, slišimo iz vladne palače.
V Slovenski ljudski stranki pa lahko z
gotovostjo zatrdimo, da denar leži na
cesti in železniških tirih, le skloniti se
je treba in ga pobrati.
Evropski koridorji se počasi začenjajo izogibati naše države. Gradijo se nove
luke v Albaniji, pospešeno se izgrajuje
nova železniška žila v sosednji Avstriji,
ki bo povezala luko Trst s tržišči v srednji Evropi. Snujejo se tako imenovane
pametne avtoceste, ki bodo sposobne
prevzeti večje prometne obremenitve.
Vse to se gradi tudi z našim denarjem.
Smo namreč del skupnega evropskega
prostora. Boj za evropska sredstva, namenjena za izgradnjo infrastrukture, je
velik. Evropa jih namenja za povezave, ki
so začrtane smelo in preudarno. Dolgoročno in odgovorno. Žal pa načrtovanja
trenutne prometne politike v naši državi
ne moremo opisati s temi besedami.
Že manjša nesreča pomeni prometni
kolaps in velike zastoje ter s tem izgubo
ogromne količine denarja.
Če se vrnem k izhodiščnemu vprašanju: Komu pripada prihodnost?
Ljudem, ki razumejo, da je razvita in
dobro delujoča prometna infrastruktura
ključnega pomena za politični, gospodarski in kulturni razvoj celotne države
in regije. Da ni pomembna samo gradnja, temveč je pomemben celovit vidik
upravljanja s prometno infrastrukturo.

Naši strokovnjaki

Zdravstvo

Za ukrepanje je potrebna
le politična volja

prim. Janez Remškar, dr. med.,
nekdanji direktor Onkološkega
inštituta Ljubljana

Z

dravstvo kot dejavnost ocenjujemo po tem, kako sposobno je realizirati najpomembnejše štiri cilje,
ki so: dobra in za vse enaka dostopnost
do zdravstvenih storitev, kakovost in varnost za bolnike, stroškovna učinkovitost
ter stabilnost financiranja.
Dostopnost do zdravstvenih storitev
se slabša, saj se čakalne dobe daljšajo. O
kakovosti in varnosti za bolnike v bolnišnicah laiki praktično nimajo informacij.
O stroškovni učinkovitosti nima smisla
izgubljati besed, saj niti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne
ve, kakšne so realne cene storitev, da o
izkoriščenosti opreme in kadra niti ne
govorim. Glede stabilnosti financiranja
zdravstva imamo posebno stanje, kajti
vlada ZZZS ne dovoljuje izgub, zato zavarovalnica ob pomanjkanju denarja
zniža cene zdravstvenih storitev in problem prenese na bolnišnice.
Za obvladovanje vseh teh težav je
pomembno, da so na ministrstvu in v
vodstvih zdravstvenih zavodov ljudje,
ki dobro poznajo razmere v zdravstvu.
Poznati morajo sistem financiranja, odnose med različnimi ravnmi dejavnosti,
interese posameznih deležnikov, pomanjkljivosti, prioritete in nenazadnje
razmerja med zaposlenimi. Ocenjujem,
da ministrstvo za zdravje z nekaj izjemami trenutno nima ustreznega kadra.

Zanašanje na zunanje strokovne sodelavce je nezanesljivo, saj vsa področja
zdravstva obvladujejo lobiji, katerih
predlogi in celo zahteve so usmerjene
v zadovoljevanje njihovih interesov.
Tuji strokovnjaki lahko ocenijo le del
naše dejavnosti, saj premalo poznajo
našo zakonodajo. Tako zaposlenim na
ministrstvu ostaja le, da vedno znova
delajo analize o vprašanjih, na katera
so odgovori že zdavnaj jasni.
Potrebni bi bili le politična volja in
odločitev za ukrepe. V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
2008–2013 so že zapisani kriteriji za postavitev mreže zdravstvene dejavnosti,
med drugim kriteriji, nujni za obstoj
posameznih oddelkov v bolnišnicah.
Leta 2010 je bila pripravljena mreža za
osnovno zdravstvo.
Nič od tega se ne realizira, saj bi bilo
Neodgovorno je, da na izjemno
zahtevna vodstvena mesta
sedanja vlada kadruje ljudi, ki
se bodo učili ob delu! Ob tem
pa ministri pogosto omenjajo
nesposobnost vodstvenega
menedžmenta.
treba poseči v interese lokalnih skupnosti, interese zdravnikov in interese
posameznih strok. Vendar bi bili ti posegi v dobro bolnikov. Na razdalji 60 km
med Ljubljano in Jesenicami na primer
ne potrebujemo treh ginekološko porodniških oddelkov. To je neracionalno,
saj sta kader in oprema neizkoriščena, in zato zdravniki manj izkušeni in
izurjeni. Za varnost bolnikov pa je zelo
pomembno, da imamo zdravniki čim
več izkušenj z diagnostičnimi posegi in
operacijami.
Odločnosti manjka vrsti zadnjih

zdravstvenih ministrov. Vlade, tudi sedanja, igrajo na karto všečnosti in se
prepotrebnih sprememb v zdravstvu
ne lotijo. Ovira so tudi različni pogledi
in pristopi k rešitvam znotraj vlad, zato
bi se pri koordinaciji med resorji moral
bolj angažirati predsednik vlade. Neodgovorno je, da na izjemno zahtevna
vodstvena mesta sedanja vlada kadruje
ljudi, ki se bodo učili ob delu! Ob tem
pa ministri pogosto omenjajo nesposobnost vodstvenega menedžmenta. Odgovornosti ne prevzame nihče,
še najmanj politiki, ki jim tega niti ni
treba, saj se na vsakih volitvah najdejo
novi obrazi, ki začenjajo vse od začetka.
Ljudje pa nasedamo! Kdaj bomo prišli
v situacijo, ko bo nagrajen nekdo, ki je
nekaj naredil, tisti, ki obljubljenega ni
naredil, pa izločen?
Zdravstvo kljub vsemu še vedno deluje zadovoljivo, a mu zmanjkuje sape.
Trenutna relativno ugodna finančna situacija v bolnišnicah je posledica ukrepa
ene od predhodnih vlad, ki je omejila
zaposlovanje, kar pa je pripeljalo do velikih obremenitev posebej na področju
zdravstvene nege, do nabiranja številnih neplačanih opravljenih delovnih
ur zdravnikov, ter iskanja rešitev in improviziranja menedžmenta s pomočjo
raznih pogodb.
Ob sedanji skorajda amaterski sestavi ministrstva za zdravje, ni pričakovati,
da bi se na MZ izcimilo kaj uporabnega.
Sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije, FIDES – sindikatom zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije in strokovnimi združenji, ki imajo sicer tudi vsa
svoje interese, je slabo. Tako se raje dela
analize, čas pa prehiti vsakokratne politike ki si operejo roke, za izboljšanje
stanja pa se ne stori ničesar. Čas je, da
se to spremeni.
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Naši strokovnjaki

Evropska kohezijska politika

Evropska sredstva in
priložnosti kohezijske politike
v obdobju 2014–2020
mag. Monika Kirbiš Rojs,
direktorica RIC Slovenska Bistrica
in nekdanja državna sekretarka na
MGRT

E

vropska kohezijska politika ostaja tudi v programskem obdobju
2014–2020 ena najpomembnejših politik v Evropski uniji. Skupno je v
okviru prenovljene kohezijske politike na
voljo do 351,8 milijarde evrov za naložbe
v evropske regije, mesta in gospodarstvo.
To je glavni mehanizem, s katerim si bo
EU prizadevala izpolniti cilje strategije Evropa 2020, ki so ustvarjanje rasti
in novih delovnih mest, obvladovanje
podnebnih sprememb in energetske
odvisnosti ter zmanjševanje revščine in
socialne izključenosti.
V skladu s temi cilji so sredstva kohezijske politike EU v obdobju 2014–2020

namenjena zlasti podpori malim in srednjim podjetjem, raziskovanju in inovativnosti, obnovljivim virom energije
in energetski učinkovitosti, prometu,
usposabljanju in medregijskemu sodelovanju.
Celoten proračun Evropske unije za
obdobje 2014–2020 je sicer visok 960
milijard evrov, kar je nekoliko manj kot
v prejšnjem obdobju. S slabima dvema
tretjinama upravljajo države članice
same prek kohezijske in kmetijske politike, petina proračuna gre za centralizirane (komunitarne) programe, za katere
je treba projekte prijavljati neposredno v
Bruselj, 6 % pa je namenjenih tretjim dr-

Za novo programsko obdobje
2014–2020 je Evropska komisija
uvedla kar nekaj sprememb in
novosti, ki pa v praksi žal ne
prinašajo poenostavitev, prej
zaostritev pogojev za črpanje
evropskih sredstev.

Slovenija kot celota: 895 mio EUR
(Kohezijski sklad)

Zahodna Slovenija: 847 mio EUR
(ESRR. okrog 60%, ESS okrog 40%)

Vzodna Slovenija: 1260 mio EUR
(ESRR. okrog 70%, ESS okrog 30%)
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žavam in mednarodnim organizacijam.
Za novo programsko obdobje 2014–
2020 je Evropska komisija uvedla kar
nekaj sprememb in novosti, ki pa v praksi žal ne prinašajo poenostavitev, prej
zaostritev pogojev za črpanje evropskih
sredstev. Od držav članic se pri porabi
kohezijskih sredstev pričakuje uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 za
pametno, trajnostno in vključujočo rast,
potrebni sta usklajenost z nacionalnimi
programi reform in usklajevanje med
vsemi operativnimi programi. Pomembni faktorji so osredotočanje na rezultate
projektov, kar se kaže skozi poročanje
in ocenjevanje na podlagi splošnih in
specifičnih kazalnikov. Projekti morajo
zasledovati cilj povečanja učinkov evropskih sredstev na razvoj. Evropska komisija bo zadržala 6 % nacionalnih dodelitev,
dokler ne bo ocenila, kako uspešno se
programi izvajajo in ali dosegajo cilje
Evrope 2020. V novem programskem
obdobju pa se s projekti poskuša doseči
tudi poenostavitve administrativnih postopkov skozi večjo učinkovitost in manj
birokracije.
Ključne strateške razvojne dokumente 2014–2020, ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev, se sprejema
na evropski, državni in regionalni ravni.
Evropska komisija je Skupni strateški
okvir sprejela leta 2012, 30. oktobra 2014
je Evropska komisija izdala odločbo, s
katero se je sprejel Partnerski sporazum
med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014–2020. Konec leta 2014 je
Evropska komisija potrdila Operativni
program za izvajanje Evropske kohezijske politike, februarja 2015 Operativni

Naši strokovnjaki
program za področje razvoja podeželja in julija 2015 operativni program za
področje ribištva. Sprejeti so bili tudi
regionalni razvojni programi, ki so jih
pripravile regionalne razvojne agencije.
Medtem, ko je Vlada RS Strategijo pametne specializacije sprejela v letu 2015, pa
je Strategija razvoja Slovenije 2014–2020
v pripravi od leta 2012.
Slovenija je v obdobju 2014–2020

prvič razdeljena na dve kohezijski regiji
– vzhodno in zahodno. Ta rešitev je bila
v zakonodajo vpeljana leta 2005, saj je na
ta način Slovenija upravičena do večjega
skupnega obsega sredstev, kot bi bila, če
bi ostala kot enotna regija.
Iz Kohezijskega sklada, ki zajema
področja prometa in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije,
je Sloveniji na razpolago 895 milijonov

evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Evropskega socialnega sklada
je v vzhodni kohezijski regiji skupaj na
voljo 1,3 miljarde evrov in v zahodni 847
milijonov evrov. Prav tako je okrog 100
milijonov evrov sredstev na razpolago
v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Skupaj bo torej
lahko Slovenija črpala 3 milijarde evrov
evropskih sredstev.

Kmetijstvo

Izgubljen čas za
slovensko podeželje

K

ot podpredsednik Sloven- davčnimi blagajnami. Po nekaterih informacijah se je močno
ske kmečke zveze pri SLS zmanjšalo število ponudnikov na tržnicah, zapirajo se dopolnilne
se bom dotaknil razmer dejavnosti na kmetijah. Zaradi tega naj bi predvsem na Ministrv našem kmetijstvu v času, ko v stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začeli razmišljati o
prihodnost ne moremo zreti z bolj sprejemljivih načinih in ukrepih za kmetijstvo. Ponavlja se
optimizmom, pač pa s kar nekaj ista pesem kot pri obveznem knjigovodstvu. Pol leta po tem, ko
kratkovidni uradniki kmetom zagrenijo življenje, jim povzročijo
pesimizma.
Klemen Šavli, član IO
Občutek imam, da so v naši stroške in – kar je najbolj absurdno – naposled ugotovijo, da ne
SLS in podpredsednik
državi na oblasti nesposobni te- bo pobranih nič več davkov ali drugih dajatev, se stvar preprosto
SKZ pri SLS
oretiki, ki si dajo »po pomoti« ukine. To se lahko dogaja le zato, ker uradniki, ki pripravljajo take
(Vir: KGZS)
izplačevati razne dodatke. Ko jih nepremišljene predpise, za svoja dejanja nikoli ne odgovarjajo.
Popolnoma drugače je pri navadnih drdobijo, pa se izgovarjajo na napake in brez
žavljanih, ki morajo sami plačati za svoje
sramu ponujajo vračilo manjšega dela neNaši predstavniki bi morali k
upravičenih izplačil. Najbolj mi je ostala v
napake.
pogajanjem pristopiti z jasnimi
spominu oznaka nekega komentatorja, ki
Nedopustno je, da nas na pogajanjih
zahtevami in izboriti to, kar
v Bruslju zastopajo svojim nalogam nedoje dejal, da nam vladajo razvajeni otročaji.
so za slovensko kmetijstvo že
Zaradi reforme neposrednih plačil iz
rasli uslužbenci MKGP, ki ponižno sprejizborili ministri
lanskega leta je letos v primerjavi s prejšnjimejo vse neživljenske zahteve lobija, ki naj
v pristopnih pogajanjih z
mi leti veliko kmetov izgubilo velik del plabi bil okoljevarstven. Njihove odločitve so
Evropsko unijo.
čil, nekateri tudi vse. Na drugi strani so jih
že in bodo v prihodnosti še bolj prizadele
največja kmetijska podjetja na najboljših
slovensko kmetijstvo. Naši predstavniki bi
in najbolj zaokroženih zemljiščih prejela veliko več. Nekatera morali k pogajanjem pristopiti z jasnimi zahtevami in izboriti to,
področja so izgubila skoraj vse. Skoraj povsod po Sloveniji so kar so za slovensko kmetijstvo že izborili ministri v pristopnih
največ izgubila območja, ki imajo slabše pogoje pridelave, tudi pogajanjih z Evropsko unijo.
Konec aprila sta velik del Slovenije prizadela še pozeba in
vodovarstvena.
V SKZ pri SLS smo tako v svetu zbornice kot na območnih sneg. V nekaterih panogah bo izpad pridelka tudi do 100 %. Od
enotah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) opozarjali, slovenske vlade, ministrstva in strokovnih služb bi pričakoval
da bo nov Program razvoja podeželja katastrofa za slovenske takojšnje ukrepanje in prepričljivo zavzemanje za slovenskega
kmete. Žal nas niti vodstvo KGZS ni upoštevalo, kaj šele mini- kmeta in kmetijstvo. A situacija je drugačna.
strstvo.
Žal drži izjava: »Ko SLS ni v parlamentu in nima vpliva, je
Številni se v zadnjih mesecih soočajo z novo domislico – za Slovenijo in predvsem za slovensko podeželje čas izgubljen.«
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Primož Jelševar

Gospodarstvo niso
le podjetja, ampak
vsi delovni ljudje

V

sakič, ko govorim o gospodarstvu, sem pred dilemo. Naj pišem o problemih podjetnikov
in obrtnikov, ki se v sovražnem okolju
borijo z birokratskimi mlini na veter, s
togostjo zakonodaje, s pomanjkanjem
kadra in davčno preobremenjenostjo?
Ali naj pišem o problemih slovenskega
delavca, ki je premalo plačan, mnogokrat izkoriščan, brez pravic in nekdanjega ponosa.
Marxov razredni boj, ki se je v Sloveniji ohranil neverjetnih 70 let, je za
razvoj gospodarstva ena najbolj uničujočih dogem, ki jih je komunizem
prinesel Sloveniji. Po njem morajo biti
delavci in delodajalci v nenehnem boju
za svoje pravice. Delavec se bori za svojo
plačo, boljše pogoje dela in delavske
pravice. Medtem se delodajalec bori za
nižje stroške dela, fleksibilnost delovne
sile in manjše dajatve.
Kaj pa imata danes skupnega delavec in delodajalec? Oba na svojih plečih nosita breme države in tistih, ki ne
delajo. Bodisi ne morejo delati, dela ne
dobijo ali pa delati enostavno nočejo.
Če postavimo na tehtnico ustvarjeni
dobiček slovenskih podjetij in rezerve
v državni porabi, lahko ugotovimo, da
si delavci s protesti proti delodajalcem
ne morejo izboriti bistveno višjih plač.
V tem pogledu je nadaljevanje desetletnih vojn, ki izhajajo iz konceptov prejšnjega sistema, nesmiselno in privlečeno za lase ali pa vsaj neoptimalno.
Predpostavka finančnega ministra
Mramorja, da če nekje v gospodarstvu
znižamo davke, jih moramo drugje
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zvišati, je zavajajoča in to namenoma. Izključuje namreč tretjega, najbolj
požrešnega deležnika v enačbi – javno
porabo. Osnovni problem niso plače v
javnem sektorju, ampak da naša država z vsemi svojimi priseski enostavno
preveč pobere. Umetno se ustvarja navidezno kaotično stanje razrednih in
ideoloških bojev, ki služi kot krinka za
plenjenje majhne skupine ljudi, ki oblasti ni nikoli predala iz svojih rok kljub
demokratičnim volitvam in večkratnim
menjavam vlad. Obseg javne porabe
že od leta 2008 raste iz dneva v dan.
Nekdo se je skrivaj redil celo v času največje gospodarske krize, ko so podjetja
propadala in so mnogi delavci zgubili
delo. Preživela so »vitka« podjetja, ki so
se znala prilagoditi novemu okolju in
»shujšani« delavci, ki so za svoje prenizke plače delali na robu svojih zmož-

Kaj imata danes skupnega
delavec in delodajalec? Oba na
svojih plečih nosita breme
države in tistih, ki ne delajo.
nosti. Priboljški, s katerimi so se skrivaj
mastili državni prijatelji, pa so obojim
ostali skriti, zaviti v državne skrivnosti
pod zaščito varuhov osebnih podatkov.
Plače v Sloveniji so prenizke in delavcem ne omogočajo normalnega življenja. To je posledica nekonkurenčnosti
podjetij na globalnih trgih, zaradi katerih mnoga ne morejo ali pa ne upajo
izplačati plač. Kot je napovedal že naš
predsednik mag. Marko Zidanšek bo vélika Slovenija nastopila šele z uspešno

Primož Jelševar, podpredsednik SLS

ekonomijo, v kateri vsakega dobrega delavca čaka dobro plačana služba. Noben
delavec ne bo imel minimalne plače,
delavec, kmet, obrtnik in podjetnik pa
bodo cenjeni!
Takšno okolje bomo vzpostavili z
nujnimi reformami, s katerimi se odlaša že predolgo. Davčna politika bo
postala sistem nagrajevanja uspešnih
(poštenih) podjetij in nagrajevanja
dobrih delavcev, ne pa progresivnega
obdavčevanja do izčrpanosti. Izobraževalni sistem ne bo več ustvarjal poklicev

Vélika Slovenija bo nastopila
šele z uspešno ekonomijo, v
kateri vsakega dobrega delavca
čaka dobro plačana služba.
brez prihodnosti, edina skrb zdravstvenega sistema pa mora postati zdravje
Slovencev in ne več finančno zdravje
zdravstvenih baronov.

Podpredsedniki
Ko bodo reforme izpeljane, ni realno pričakovati, da bodo podjetja takoj
dvignila plače. Potrebujemo še bolj fleksibilno zaposlitveno zakonodajo. Ta bo
omogočila, da se bo gospodarstvo lažje
prilagajalo potrebam na globalnih trgih,
zaradi česar se bo zvišala zaposlenost.
Prehajanje delavcev med podjetji bo
postalo lažje, tako kot je to v razvitih
evropskih državah. Od tega bodo največ

pridobili prav delavci. Ko je brezposelnost nizka, je namreč konkurenca na
trgu dela večja in se plače dvignejo.
Kako je mogoče, da v 25 letih samostojne države nismo dočakali enega samega skupnega nastopa delovnih
Slovencev proti plenjenju države? Ko si
sindikati in združenja delodajalcev sežejo v roke lahko katerikoli vladi povedo,
da z nenehnim višanjem davkov Slo-

venija ne bo napredovala na lestvicah
konkurenčnosti. Dokler se to ne zgodi,
ne bo večjih dobičkov, ne bo višjih plač.
Ta boj mora biti močnejši kot medsebojna pogajanja o plačah, pravicah in
dolžnostih, saj lahko le skupen nastop
vseh delovnih ljudi Sloveniji prinese
blaginjo. Delavec in delodajalec morata skupaj nastopiti proti politiki lažne
sociale!

Jasmina Opec Vöröš

V Sloveniji
imajo oblast
mali ljudje

N

a ljubljanski Pravni fakulteti študente pri predmetu Filozofija prava učijo o prvinah pravne države. O enakosti
v pravu in o pravičnosti. O tem, da so bistvena prvina
pravne države načela in postopkovna pravičnost. Da mora
imeti odločitev, ki jo v okviru pravnega sistema sprejmemo,
svoj temelj v formalnem pravnem viru, v ustavi in zakonih.
Številnim generacijam pravnikov je to znanje prenašal dr. Miro
Jasmina Opec Vöröš, podpredsednica SLS
Cerar, med drugimi tudi meni.
A s prihodom na oblast je Miro Cerar svoje poučne besede
iz predavalnice hitro zamenjal za aristokratsko držo, ki bolj nega zbora Milan Brglez je s svojo odločitvijo odvzel oblast
kot na demokracijo spominja na diktaturo. Brez pomisleka je ljudstvu. Po slovenski zakonodaji predsednik Državnega zbora
že takoj na začetku svoje vladavine s poslanci koalicije odvzel ob referendumskih pobudah zgolj preverja formalne predpomandat poslancu Državnega zbora. Takrat je postalo jasno, da stavke – ali je pobuda vložena v določenem roku, ali vsebuje
se Cerar in njegova stranka požvižgata
vse potrebne podatke in ali ima zadostno
na 3. člen slovenske Ustave, ki jasno deštevilo podpisov. Ne preverja pa vsebinske
Predsednik Državnega
finira, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.
utemeljenosti pobud. Še manj se o zavrzbora Milan Brglez je s svojo
To oblast ljudstvo izvršuje neposredno, z
nitvi referendumskih pobud odloča sam.
odločitvijo odvzel oblast
referendumi in z volitvami. Temu osnovPredsednik Državnega zbora ni posebna
ljudstvu.
nemu načelu demokracije je sledilo tudi
veja oblasti, je le prvi med enakimi, med
Ustavno sodišče, ki je odvzem mandata
90 poslanci Državnega zbora. O kakršnihposlancu razveljavilo. V demokratičnih državah, po katerih koli zapletih pri razpisu referenduma bi morala odločati vsaj
se Vlada Mira Cerarja tako rada zgleduje, bi takšna odločitev celoten Državni zbor in Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Ustavnega sodišča povzročila odstop celotne Vlade. A to ne
Izjemno žaljiva je bila izjava predsednika Vlade Mira Cerarja
velja za Vlado Mira Cerarja.
ob kritikah javnosti, da si je Brglez vzel pristojnosti, ki mu
Z zavrnitvijo pobude za razpis referendumov, ki so jih vložili ne pripadajo. Vse, ki se ne strinjamo s to nedemokratično in
v Sindikatu delavcev migrantov, je Cerarjeva stranka ponovno protiustavno odločitvijo, je razglasil za »male ljudi«. To izjavo bi
kršila 3. člen Ustave Republike Slovenije in načela demokracije, lahko prevedli takole: »Jaz sem Miro Cerar. Edino moje mišljenje
ki so nastajala skozi krvave zgodovinske boje v času francoske je v tej državi pravilno, to, kar rečem, to velja in tako bomo
revolucije in drugih vstaj po vsej Evropi. Predsednik Držav- delali. Kdo ste vi, da bi mislili drugače? Ljudstvo se ne sme
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pritoževati.« In to reče tisti Miro Cerar, ki je v času vseslovenskih
vstaj zagovarjal protestnike, ki so na ulici zahtevali zamenjavo
oblasti. Dejal je celo, da mora politik oditi, če to zahteva ulica.
Od njega je to že enkrat zahtevalo Ustavno sodišče. Bo ob
prihodnji razveljavitvi protiustavnih odločitev njegove stranke
pokazal moralnost in etičnost ter se s svojega položaja poslovil? Če želi ohraniti vsaj delček skoraj že izgubljene osebne
integritete, bo to najmanj, kar bo primoran storiti.
Še nikoli v zgodovini naše države Slovenci nismo imel tako
nevarne oblasti. Oblasti, ki se dvigne nad Ustavo in zakone, nad
demokratična načela in parlamentarno prakso. Ki preprosto
ignorira voljo ljudstva. Istega ljudstva, ki je ustoličilo tudi njih.

Naš pravni sistem ni idealen, daleč od tega. Ampak to je naš
sistem, sistem Republike Slovenije. Je sistem naših pravil, po
katerih delujemo in se ravnamo.
Miru Cerarju in njegovi stranki mora postati jasno, da ta
država ne pripada njim. Pripada »malim ljudem«. Tistim, ki
se iz dneva v dan borijo za svoje preživetje in preživetje svoje
družine. Tistim, ki se vsak dan vozijo na delo v drugo državo,
upokojencem, mladim, ki si želijo boljše prihodnosti. Tistim, ki
ustvarjajo in se pri tem borbeno soočajo z vedno novimi pravili
in novimi dajatvami. Kmetom, ki se ob birokraciji borijo še s
kruto naravo. Vsi ti so (smo) slovensko ljudstvo. In edino vsem
njim (nam) pripada oblast v Republiki Sloveniji.

mag. Franc Rozman

Dokažimo, da se s
politiko ukvarjamo
za dobrobit vseh

V

tem mesecu smo praznovali
28. obletnico ustanovitve Slovenske kmečke zveze, prve demokratične stranke po drugi svetovni
vojni na naših tleh. Toliko optimizma
kot na tem praznovanju že dolgo ni
bilo čutiti, pa čeprav se je v istem času
nekje drugje ustanavljala Nova ljudska
stranka Slovenije. Ampak Slovenska
ljudska stranka je ena sama. Škoda,
da podobno misleči ljudje ne vložimo
več energije v to, da bi medsebojna
nesoglasja zgladili in skupaj vlagali v
močno stranko, ki je že sedaj zaradi svojega programa in svojih članov
sposobna prevzeti vodilno vlogo v slovenskem političnem prostoru.
Slovenska ljudska stranka začenja
zopet izdajati časopis Slovenec. Upam,
da bo hitro prerasel okvire internega
časopisa in postal pomemben glasnik
na desnosredinskem področju. Upam,
da bosta časopis in stranka rasla v
dobrobit slovenskega naroda in državljanov Republike Slovenije.
Praznovanje 28. obletnice ustano-
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vitve Slovenske kmečke zveze nas je
spomnilo na naše korenine. Menim,
da smo lahko ponosni na vrednote
in tradicijo, ki izhajajo prav iz teh
korenin. Pri vrednotah, ki izhajajo iz
izkušenj in preizkušenj naših ljudi,
moramo vztrajati, tudi če v današnjem času in današnji Evropi niso
Ukvarjanje s preteklostjo in
poudarjanje razlik nas samo
slabita.

moderne in niso vsem všeč.
Naš izvor in naše ime sta sama po
sebi kapital, ki ga nima nobena druga
stranka. V imenu se skriva bistvo politike – skrb za urejanje skupnih zadev,
skrb za ljudi. Na to ne smemo pozabiti. Vlagajmo energijo v povezovanje
in usklajevanje različnih interesov, v
graditev uspešne Slovenije. Delujmo
tako, da »prisilimo« tudi politike drugih opcij, da se skupaj usmerimo v
sedanjost in prihodnost. Ukvarjanje s
preteklostjo in poudarjanje razlik nas

mag. Franc Rozman,
podpredsednik SLS

samo slabita. Prav to je odlično gorivo za današnjo politiko, ki se ukvarja
predvsem sama s sabo. Večstrankarski
sistem to seveda omogoča, vendar v
demokratizacijo nismo šli zaradi tega.
Upam in verjamem, da je tako. S svojim delom in vzgledom dokažimo ljudem, da se s politiko ukvarjamo za
dobrobit slehernika.

Intervju

Intervju s predsednikom SLS

Marko Zidanšek, človek z vizijo
Marko Zidanšek je predsednik Slovenske
ljudske stranke, direktor celjskega javnega
podjetja Simbio, mestni svetnik in pooblaščenec župana Mestne občine Celje, mož in
oče dveh otrok. Ne nujno v tem vrstnem
redu.
Zgodaj je pokazal interes za politiko in se že
leta 1990 včlanil v Slovenske krščanske demokrate. Z nasmeškom pove, da je ponosen
na to, da v življenju ni menjal političnega
prepričanja in strank, kot jih nekateri drugi.
Po združitvi strank leta 2000 je pravno
nasledstvo prevzela SLS in dejstvo, da danes to stranko vodi, mu je v veliko čast in
izziv, ki se ga loteva odgovorno ter hkrati
srčno.
Iz svojega natrpanega urnika si je vzel čas
za pogovor za Slovenca ter se (kot smo tudi
pričakovali) izkazal za zelo prijetnega in
odločnega sogovornika z jasno vizijo razvoja Slovenije.
Gospod Zidanšek, kako bi se opisali?
Sem preprost deloven človek, ki spoštuje
dano besedo in ki mu bližnji zaupajo.
Prav to mi veliko pomeni in me motivira
pri dnevnih izzivih.
V kaj verjamete?
Zaupam in verjamem v Boga in v Slovenijo ter njene državljanke in državljane.
Slovenija, ki je enotna in prepoznavna v svetu kot uspešna država ustvarjalnih in prizadevnih posameznikov, takšna
Slovenija je naš skupen cilj in čaka nas
veliko dela, da ga uresničimo. Verjamem
in ponosen sem seveda še posebej na
svojo družino.
Kdaj ste se začeli ukvarjati s politiko?
Aktivno že leta 1990. Takrat je večji del
nas, ki smo živeli v tistem času, željno
pričakoval spremembe. Hoteli smo stopiti na pot demokracije, kar se je kazalo
v odzivnosti naroda, ki ni pustil, da bi ga
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na tej poti kdorkoli zaustavil. Po prvih svobodnih demokratičnih volitvah smo kot narod na plebiscitu pokazali izjemno
enotnost. To dogajanje sem seveda pozorno spremljal in bil
že takrat politično dejaven na lokalni ravni. Včlanil sem se v
Slovenske krščanske demokrate in po njihovi združitvi s SLS
leta 2000 je slednja prevzela pravno nasledstvo SKD, prav tako
pa tudi zgodovinske SLS. No, jaz sem bil po dveh letih vodenja
lokalnega podmladka izvoljen za predsednika mestnega odbora. In še vedno ostajam predsednik celjskega odbora SLS. Biti
dosleden, načelen in odgovoren politik, s posluhom za ljudi,
to je moj politični moto. V največjo čast in ponos pa mi je, da
so mi delegati na zadnjem Kongresu SLS zaupali tudi vodenje
stranke. V času vse večje politične negotovosti in splošne apatije
je takšna naloga nadvse odgovorna in pri svojem delovanju
si prizadevam, da to zaupanje kar se da najbolje upravičim.

izhodišča za reševanje problemov na vseh ključnih področjih.
Vsa imajo isti cilj – državljankam in državljanom omogočiti
kakovostno življenje. Prav na tem področju so se modne instantne politike doslej izkazale kot neučinkovite.
Pred kratkim smo praznovali tudi 28. obletnico ustanovitve
Slovenske kmečke zveze, kjer se je ponovno pokazalo, kako
pomembno je v stranki ohranjati pristen in reden stik s člani.
V Miklavžu pri Taboru se nam je na slavju pridružilo mnogo
članov in prijateljev. Prišli so predsedniki lokalnih odborov,
župani iz vrst SLS, občinski svetniki, predsedniki zvez in klubov
pri SLS ter člani organov stranke, pa tudi naš evropski poslanec
Franc Bogovič, ki je s seboj pripeljal še kolega iz Evropskega
parlamenta Lamberta van Nistelrooija. Bilo je zelo prijetno
praznovanje, zahvaljujem se vsem, ki ste bili zraven in vsem
tistim, ki ste obletnico praznovali po svoje.

Predstavljamo si lahko, da imate zaradi vaših različnih funkcij
kar precej vsakodnevnih obveznosti. Kako jih usklajujete?
Povsod, kjer delam, imam dobre ekipe, v katerih vsak opravi
svoje delo. Skupni rezultat opravljenega dela ponavadi ni le
seštevek, ampak se rezultati pomnožijo.

V nekem vašem intervjuju smo lahko prebrali, da sta pod vašo
domačo streho prijatelja še maček in pes, sicer naravna sovražnika … Torej povezovalno delujete na različnih področjih?
Drži, moja družina ima dva ljubljenčka, psa in mačka. Dobro
se razumeta, zgodilo se je že tudi, da sta jedla iz iste sklede ...
Kot rečeno se mi zdi sodelovanje zelo pomembno, saj lahko
prav skupaj dosežemo več. To smo sami sebi dokazali v času
osamosvojitve naše države. Verjamem v ljudi in vem, da je
lahko tako povezovanje možno samo, če vsi sodelujemo z
obema rokama na mizi – z iskrenimi nameni. Tudi v politiki
se zavzemam za politiko odprtega demokratičnega dialoga, za
sodelovanje in vključevanje vseh ter za širino.

Kaj počnete v prostem času?
Prostega časa imam pravzaprav zelo malo. Ko pa se pokaže
priložnost, grem rad na kolo in se nadiham svežega zraka. Tega
mi pogosto manjka po vseh urah, preživetih v pisarni in v avtu.
Pozimi gremo z družino smučat, poleti seveda na morje, vmes
pa, če se najde prost konec tedna, tudi kdaj v hribe.
Ste zadovoljni s stanjem SLS po letu in pol predsedovanja?
Kaj od zastavljenega ste dosegli? Je ostal kakšen cilj neizpolnjen?
Zadovoljen sem z delom, ki smo ga opravili v tem času. Že ob
svoji izvolitvi sem napovedal, da bom stranko vodil na odprt
in povezovalen način in ta pot že kaže prve dobre rezultate.
Z ekipo smo lani opravili kar nekaj krogov obiskov po naših
odborih v vseh volilnih enotah, letos bomo to poskušali še
nadgraditi. Po dosedanjih izkušnjah je to odličen način, da
ostaneš v stiku s članstvom, da preveriš, kakšne težave so v
lokalnih okoljih. Pogosto se te odražajo tudi na državni ravni,
poleg tega pa v neposrednem dialogu najdeš mnogo koristnih
in pravih predlogov rešitev. Notranja konsolidacija stranke je
ena izmed stvari, ki smo jo morali najprej doseči. Drugo veliko
delo je bila prenova Programa in Statuta stranke.
Sodelujemo z mnogimi strokovnjaki. Vsem je skupno, da
verjamejo, da lahko s svojim strokovnim znanjem prispevajo k
ustvarjanju učinkovitih in trajnih rešitev za Slovenijo. Najboljše
od teh rešitev smo zapisali v Program SLS, ki so ga delegati
novembra lani soglasno sprejeli. To vidim kot potrditev dobro
opravljenega dela naše Skupine za prenovo Programa SLS. V
Programu, ki temelji na načelu dobrega gospodarja, so našteta
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»Povezovanje je možno, če vsi sodelujemo z
obema rokama na mizi – z iskrenimi nameni«
Javnomnenjske raziskave kažejo, da se vaša prepoznavnost
in podpora stranki povečuje. Kako to komentirate?
To se mi zdi normalna posledica vstopa v politiko na državni ravni. Pred tem so me kot predsednika Mestnega odbora
SLS Celje in pooblaščenca župana poznali v Celju, v Savinjski

Intervju
dolini, zdaj pa počasi tudi širše. Bolj kot moj osebni ugled in
lastna promocija mi je pomembno to, da se krepi priljubljenost
stranke zaradi kakovostne programske in kadrovske ponudbe. Z
novim Programom in konkretnimi predlogi ukrepov za različna
področja, ki jih pripravljajo Strokovni odbori, to ne bo težko.

Javnomnenjska podpora se vztrajno viša in je že višja
kot na zadnjih volitvah v DZ

republiko organiziral naš novoustanovljeni Inštitut dr. Antona
Korošca. Tam smo se s predsednikoma obeh sestrskih strank
dogovorili za sodelovanje, da bi Vlado ponovno, tokrat skupaj,
opozorili, da mora ukrepati. Vse predolgo je bila namreč neodločna in posledice so ljudje že začeli občutiti. V Ljubljani smo
torej v začetku aprila organizirali zborovanje, ki je bilo imenovano V obrambo Slovenije. V svojem govoru sem želel izpostaviti, da ni ogrožena le fizična varnost naše države, državljank
in državljanov, pač pa tudi naša finančna in socialna varnost.
Véliko Slovenijo vidim kot državo blaginje, pošteno državo,
ki dela v dobro svojih državljanov. Vélika Slovenija državljane
podpira pri njihovi podjetnosti in jim pod noge ne meče vedno
novih davčnih in birokratskih polen. To je pravična država, kjer
je zagotovljena socialna varnost za vse generacije – stare in
mlade. Upokojenci v njej dobijo dovolj visoke pokojnine, da
lahko dostojno živijo, mladi pa imajo možnost najti pošteno
plačano delo in stanovanje, v katerem lahko ustvarijo svojo
družino. Dokler tega ne bomo dosegli, bomo ostali majhni in
neprepoznavni.

Kakšni so vaši načrti za Slovensko ljudsko stranko?
Vsekakor je naš glavni cilj prepričljiva vrnitev v parlament in
sodelovanje pri ključnih projektih na državni ravni. Slovenija
kot država blaginje je žal še vedno oddaljen cilj za večino njenih prebivalcev. Želim, da Slovenija postane vélika in samozavestna. Slovenska ljudska stranka lahko pri tem pomaga. V
svojih vrstah imamo dovolj ljudi z dragocenimi izkušnjami,
strokovnimi kompetencami in z bogatim znanjem. V svoji
sredini imamo veliko tudi mladih in nadobudnih talentov.
Na njih bomo gradili svojo politično prihodnost. Oni bodo
v parlamentu predstavljali glas ljudstva, glas zdrave kmečke
pameti, ki ga danes marsikdo pogreša.
Pomembno se mi zdi tudi ohranjanje naših tradicij, zato
bomo jeseni, 3. septembra, ponovno organizirali Tabor SLS.
Tokrat bo v Šaleški dolini, v Velenju. Že zdaj prisrčno vabim vse
člane in prijatelje SLS, da se
nam pridružijo.
Hvala za to vabilo!
Véliko Slovenijo ste omenjali
že v govoru na zborovanju
na Trgu Republike v Ljubljani. To poimenovanje je
v medijih dvignilo nekaj
prahu. Lahko podrobneje
pojasnite, na kaj mislite, ko
rečete »vélika Slovenija«?
Zamisel za zborovanje se je
porodila na javni tribuni o
posledicah migrantske krize,
ki jo je skupaj z Zborom za

Kako ocenjujete delo trenutne Vlade?
Za trenutno Vlado je leto in pol zamujenih priložnosti, za katere ceno plačujemo vsi ljudje. Premier si je z nedavno izjavo
o malih in velikih ljudeh privoščil neopravičljiv elitizem ter z
njim znova uvedel delitev naroda na bolj in manj pomembne.
Svojo stranko in vladno koalicijo je postavil med »elito« ter dal
jasno vedeti, da jo bo branil kljub upravičenim opozorilom na
nepravilnosti v delovanju državnih organov, kakršna je bila
npr. Brglezova zavrnitev razpisa roka za zbiranje podpisov za
referendumske pobude.
Vlada je žal že prevečkrat pokazala, da ne zna biti dober
gospodar. Slovenija še naprej porablja več, kot ustvari, in vladni
ukrepi bolj škodijo gospodarstvu, kot pa mu pomagajo. Eden
izmed zadnjih primerov je uvedba davčnih blagajn, ki so jo
izpeljali kljub argumentiranemu nasprotovanju stroke
in javnosti. Podjetnikom so
povzročili dodatne stroške,
kmetje brez njih ne morejo
več prodajati kislega zelja,
ker je predelano in podobno. Prostovoljna društva, ki
ohranjajo slovenska izročila
in skrbijo za ohranjanje naše
kulture, brez davčne blagajne ne morejo več organizirati svojih prireditev, kjer so
doslej zbrali del sredstev za
Predsednik SLS si je ogledal posledice letošnje pozebe na delovanje. V to kategorijo soposestvu Danija Gradišnika v Velenju dijo tudi gasilci, kjub temu,
da so vedno prvi, ki požrtvo-
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valno priskočijo na pomoč
tih ljudi in številnih uspešnih
tudi ob naravnih nesrečah,
zgodb v korist vseh. Odgovor
kot je bil žled ali letošnja
je na dlani, Slovenija potrepozeba.
buje dobrega in odgovornega
Da ne omenjam, da se
gospodarja, da postane pradržava še naprej zadolžuje ali
va država blaginje, v kateri
dejstva, da je bilo na predljudje s poštenim delom zalog podpredsednika prav te
služijo pošteno plačilo. Brez
Vlade, kmetijskega ministra
odločnega in odgovornega
Židana, z davkoplačevalskim
upravljanja bodo namreč to
denarjem ustanovljeno podzgolj politične parole, daleč
jetje, ki upravlja s kar dvema
od vsakdanje realnosti.
milijardama evrov vrednimi
državnimi gozdovi. V SLS
Menite, da bo na naslednjih
menimo, da to predstavlja
»Ob izvolitvi sem napovedal, da bom stranko vodil na volitvah zmagala desnica?
resno grožnjo slovenskemu
odprt in povezovalen način in ta pot kaže dobre rezultate.« Da. Trenutna vladna koalicija
gospodarstvu in kmetijstvu
in vladajoča stranka sta po
ter grozljivo, a povsem realno možnost, da bodo naši gozdovi mnenju mnogih, s katerimi se pogovarjam, razočarali volivce. To
kot naravna dobrina odslej privatizirani.
nezadovoljstvo kažejo tudi javnomnenjske raziskave. Verjamem,
Kar se tiče pozebe, ki je uničila do 90 odstotkov nasadov da se bodo zato volivke in volivci na naslednjih volitvah odločali
sadnih dreves, vinogradov, poljščin in po žledolomu ter lu- na podlagi programov strank in ne bodo nasedali medijskim
badarjih povzročila še dodatno škodo v gozdovih, naj dodam manipulacijam. SLS ponuja jasne odgovore in išče rešitve za
še, da smo v SLS in Slovenski kmečki zvezi pri SLS kmetijsko ljudi, zato me ni strah za njeno prihodnost.
ministrstvo prve dni maja pozvali, naj zaradi ogromne škode
Naš Program temelji na zagotavljanju dostojnega življenja
nemudoma razglasi naravno nesrečo. Do danes nismo prejeli državljank in državljanov in na univerzalnem konceptu dobrega
niti odgovora niti ni videti nobenih ukrepov. Ministrstvo prav gospodarja. Ostajamo zvesti tradicionalni usmeritvi in vrednotako ni odgovorilo na pozive Društva SKZ – Slovenska kmečka
stnim temeljem SLS, prav tako pa je Program SLS usklajen
zveza k umiku Predloga zakona o ugotavljanju katastrskega
s programom Evropske ljudske stranke, katere polnopravna
dohodka iz obravnave in podaljšanju prehodnega obdobja.
članica smo. In ker živimo v dinamičnem svetu nenehnih sprePredvsem pa je Vlada pokazala premalo odločnosti predmemb, smo uspeli razviti lastno politično odpornost na napade
vsem pri soočanju z migrantsko krizo in zato zamudila marz leve in desne. Naš kapital so ljudje vseh generacij in profilov.
sikatero priložnost, da bi zaščitila državljanke in državljane
pred posledicami. Mi smo prvi opozorili, da bi bilo našo mejo
Bi sodelovali tudi v levi koaliciji?
nujno zaščititi pred prehodi migrantov brez dokumentov, ki
Smo samostojna stranka z jasnim Programom in široko usmeso želeli v države severneje od nas, Vlada pa se ni odločila niti
ritvijo. Pri vstopu v koalicijo se bomo lahko odločali za sodeza koridor niti za strog nadzor na meji. Vse dogajanje je kljub
lovanje tako desno od sredine kot tudi levo od nje, če se bodo
mnogim opozorilom potekalo stihijsko in po poročanju medijev
naši cilji prekrivali. Najpomembnejše je, da bo sodelovanje
naj bi čez našo mejo v EU prišlo celo nekaj posameznikov, ki so
tvorno za dobrobit državljank in državljanov.
sodelovali v napadih v Parizu in Bruslju. Nič čudnega ni, da se
ljudje ne počutimo več varne. Zaradi neodločnosti tistih, ki jim
V čem se torej SLS najbolj razlikuje od drugih političnih
je bilo zaupano vodenje naše države, je danes lahko ogrožena
ne samo finančna in socialna varnost državljanov, pač pa tudi strank?
Preprosto – med tem ko druge stranke demokratičnost izkazunjihova fizična varnost.
jejo v besedah, jo mi v dejanjih. Smo stranka, ki je v svoji preteklosti gradila mostove, ko so jih drugi rušili. Smo stranka, ki ni
Kje vidite stranko čez dve leti, čez tri?
V samem političnem vrhu. Vsekakor menim, da bomo s pre- last avtoritarnih političnih voditeljev, saj so jo skozi zgodovinski
novljenim Programom prepričali volivke in volivce ter se v par- proces vodili številni demokratično izvoljeni predsedniki. Smo
lament vrnili še močnejši in bolj utrjeni. Skozi preteklost smo stranka, ki spoštuje tradicijo in vrednote slovenstva, a hkrati z
dokazali, da smo lahko korak pred drugimi, ko gre za nacionalni zanosom in sproščenostjo gleda v prihodnost skozi oči mlade
interes in skrb za dobrobit vseh državljanov. Pripravljeni smo generacije. Smo ljudska stranka v polnem pomenu besede.
Intervju je opravila Maja Godeša
pomagati, da Slovenija postane država velikih priložnosti, odpr-
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Vélika
Slovenija
K AKŠNA JE VIZIJA VÉLIKE SLOVENIJE?
Nastopil je čas za véliko Slovenijo, čas za blaginjo!

Vélika Slovenija je kraj, ki se ga prevaranti izogibajo, ker vedo, da jih država ne bo zaščitila.
Vélika Slovenija je država, v kateri ljudi ni strah, ker je država v službi ljudi in ne dela proti njim, pač
pa zanje.
Vélika Slovenija so mladi, ki spoštujejo preteklo delo upokojencev in jim namesto praznih obljub
omogočijo dostojno življenje.
Vélika Slovenija so starejši, ki v mlajših ne vidijo konkurence, ampak enakovredne partnerje pri
zaposlovanju, posvetovanju in odločanju, od najmanjše obrti do vodilnih mest v podjetjih in v državi.
Vélika Slovenija je država, kjer vsi ljudje vedo, da si bodo z delom lahko omogočili dostojno življenje.
Zato da upokojencev ne skrbi, kako bodo z nizko pokojnino zdržali do naslednjega meseca, mladih pa
ne, kako bodo prišli do lastnega stanovanja, kjer si bodo lahko ustvarili svojo družino.
Vélika Slovenija je dom uspešne ekonomije, kjer vsakega dobrega delavca čaka dobro plačana služba,
kjer nihče nima minimalne plače in kjer so delavec, kmet, obrtnik in podjetnik cenjeni!
Vélika Slovenija je dežela dobrih gospodarjev, kjer pošteni in delovni ljudje živijo v blaginji.
Vélika Slovenija je kraj, kjer si državljanke in državljani medsebojno zaupajo, se ne pustijo spreti med
seboj, ampak v težkih preizkušnjah stopijo skupaj.
Vélika Slovenija je država, ki si ne pusti vzeti ozemlja, ki ji pripada, ampak se zanj bori!
Vélika Slovenija je dežela, v kateri vsi želijo živeti, vendar je ta privilegij na voljo le tistim, ki vanjo
verjamejo!
Vizijo vélike Slovenije je predstavil predsednik Slovenske
ljudske stranke mag. Marko Zidanšek 2. aprila 2016 na Trgu
Republike v Ljubljani na javnem zborovanju »V obrambo
Slovenije«. K sodelovanju je povabil vse politične stranke,
civilnodružbena gibanja in posameznike, ki se tako kot v
Slovenski ljudski stranki zavedajo, da je v Sloveniji nastopil
čas za korenite spremembe.

SLS je novembra lani sprejela program, ki je odlična
podlaga za uresničitev vizije vélike Slovenije. SLS ima
ljudi, strokovnjake in politike, ki so sposobni vizijo vélike Slovenije izpeljati. SLS ima člane, ki so pripravljeni
po svojih najboljših močeh pripomoči k izvedbi vizije
vélike Slovenije.
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Intervju s Francem Bogovičem

Vesel sem, da je novo vodstvo
stranke zavihalo rokave
Franc Bogovič se je še kot mlad fant, iz kmečke
družine iz Posavja, pridružil prizadevanjem za
pravice kmečkega prebivalstva v Sloveniji, ki
jih je zaznamovala javna tribuna 12. maja 1988
v Unionski dvorani z ustanovitvijo Slovenske
kmečke zveze, sedanje Slovenske ljudske stranke. Od tedaj, ko je Bogovič stal v prenapolnjeni
Unionski dvorani, je vse do danes prehodil dolgo politično pot, vse od predsednika krajevne
skupnosti Koprivnica, do občinskega svetnika,
večkratnega župana Občine Krško, poslanca
Državnega zbora RS, ministra za kmetijstvo in
okolje v Vladi Republike Slovenije ter poslanca Evropskega parlamenta. Slovenski ljudski
stranki, ki se je kot prva slovenska politična
stranka pridružila družini Evropske ljudske
stranke (EPP), je zvest že od svoje mladosti iz
časa slovenske pomladi, osamosvojitve Slovenije, ki letos proslavlja 25 let svoje državne
samostojnosti, v njej pa je opravljal najrazličnejše naloge od vodenja Občinskega odbora
SLS Krško do vodenja stranke.

Vir: Pisarna evropskega poslanca Franca
Bogoviča (SLS/EPP)
Gospod Bogovič, SLS je pred dnevi upihnila
28 svečk na torti ob praznovanju svojega
rojstnega dne. Ko se ozrete nazaj, kakšnih
je bilo teh 28 let Slovenske ljudske stranke?
Ponosen sem na Slovensko ljudsko
stranko kljub vsem vzponom in padcem,
ki jih je doživela od ustanovitve dalje pa
do danes. Živo se spominjam trenutka, ko
sem še kot mladenič stal v Unionski dvorani
leta 1988, ko se je rodila Slovenska kmečka
zveza, kasneje preimenovana v Slovensko
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ljudsko stranko. Ves tisti zanos, ki je vel v
dvorani, je bil izjemen, in je tudi usodno
zaznamoval demokratizacijo Slovenije. Kot
fant iz kmečke družine sem že tedaj občutil, kako trdo je kmečko življenje in kako
tedanja oblast ni imela posluha za kmečki
živelj, pa čeprav smo kmetje predstavljali
večinsko prebivalstvo.
Ko vlečem vzporednice s tistim časom in današnjim dnem, je dejstvo, da je
naša stranka šla čez turbulentna obdobja.
Mnogokrat je bilo težko, a vedno je delala
v dobro ljudi, za razvoj podeželja, za kmete
in delavce. Vedno smo se trudili za to, da se
je Slovenija razvijala bolj enakomerno in da
bi ljudje lahko dostojno živeli od lastnega
dela in pridnih rok.
SLS je v 28 letih šla čez mnogo razvojnih
izzivov, vzponov in padcev, pravite. Dandanes se stranka z novim vodstvom krepi
za povratek v Državni zbor RS, za kar ji
je na prejšnjih volitvah zmanjkalo presenetljivih le nekaj sto glasov. Pa vendar,
napoveduje se ustanovitev še nekaj novih
strank na desni sredini, kar precej drobi
volilni izbor za volivce na sredini in desnici, tudi stranka nekdanjega mariborskega
župana g. Kanglerja je tak poskus. Kako
vidite to dogajanje?
Vesel sem, da je novo vodstvo stranke na
čelu s predsednikom mag. Markom Zidanškom ter njegovo mlado ekipo zavihalo
rokave in da trdo dela že od zadnjega volilnega Kongresa SLS. Mnogo so naredili
na notranji konsolidaciji stranke, veliko
je terenskega dela z odbori, člani … Ni pa
lahko desnosredinski stranki, ki ima dober
program, z resno in argumentirano retoriko
dobivati prostora v javnem prostoru, ki ga
čedalje bolj poplavljajo populisti. Vendar
roko na srce, s pojavom populizma se sooča vsa Evropa, to še zdaleč ni problem le
Slovenije. Vedno pravim, ko naletimo na
vik in krik praznih političnih obljub ali a
priori nasprotovanja, da je res najlažje biti a

priori proti vsemu in vsakomur, težje pa se
je povezovati, sodelovati reševati probleme
in nekaj dobrega narediti.
Verjamem, da bodo ljudje ponovno
prepoznali, da je SLS tista, ki trdo dela, kar
nenazadnje dokazujemo marsikje po Sloveniji z vodenjem občin, ki jih uspešno razvijamo. Danes mnogi vidijo, kakšna škoda
je, da SLS trenutno ni prisotna v Državnem
zboru RS, saj se pozablja na malega človeka,
na delavca, kmeta, razvoj podeželja ter tudi
na občine, ki so dejansko temeljni gradnik
naše države.
Vse nove iniciative, ki se napovedujejo
na desnici ali desni sredini, vidim najprej
kot veliko dvigovanje prahu, mogoče tudi
za to, da se spušča malo megle. Vsekakor
verjamem, da se vsi tisti, ki napovedujejo
ustanovitev svoje stranke na tem političnem polu, ali nameravajo na prihodnjih
parlamentarnih volitvah nastopiti s svojo
listo, še kako dobro zavedajo, da to pomeni drobljenje glasov na desni sredini, in to
pri vseh obstoječih strankah, tudi SDS in
NSi, ne le pri nas. Dvomim, da je to njihov
resnični interes.
Ključno za SLS je, da trdo delamo naprej
in se čim bolje pripravimo na volitve in za
vrnitev v Državni zbor RS.
Slovenija praznuje letos 25 let svoje samostojnosti. Kakšni so vaši vtisi, ste si Slovenijo ob osamosvojitvi predstavljali takšno,
kot je danes, in kje so njene priložnosti za
prihodnost?
Četrt stoletja je malo za državnost, a
vendarle veliko za vse nas, ki smo osamosvajanje in ustanovitev slovenske države
aktivno doživeli. Nismo postali druga Švica v tem času, to je res, res pa je tudi, da
Švica ni postala to, kar je, v tako kratkem
času. Ali drugače povedano, marsikaj smo
dosegli v času naše samostojnosti, vstopili
smo v evropske integracije, naredili mnoge
reforme … Dejstvo pa je, da marsičesa še
nismo postorili, demokratizacija in razvoj
naše družbe še trajata, in še marsikaj je
daleč od idealnega.
A nisem človek, ki bi se osredotočal
samo na slabe stvari. Probleme moramo
reševati, nujno. A hkrati se za nazaj spominjati predvsem lepih stvari, in si priznati:
živimo v lepi domovini, z ljubkim in pose-
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ljenim podeželjem, kjer prebiva več kot 60
% Slovenk in Slovencev, predvsem pa tudi
v mirni in varni državi. Vprašanje varnosti
je eno izmed tistih, ki je danes v EU, ki se
sooča z vedno pogostejšimi terorističnimi
napadi, še posebej aktualno. In premalokrat
se tega zavedamo, da smo relativno varna
država.
Gledati moramo tudi predvsem v prihodnost. Kakšne so naše priložnosti, v katero
smer se hočemo razvijati kot država naslednjih 25 let? O tem se moramo strateško
pogovoriti ter pripraviti ukrepe, da bomo
šli v razvojno smer, kot si jo bomo zastavili.
Takšno, da bomo ustvarjali nova delovna
mesta, predvsem tudi za mlade, da si bodo
lahko ustvarili družine, in tudi, da bodo starejši lahko uživali mirno starost.
Slovenska ljudska stranka je tokrat z vami
prvič zastopana v Evropskem parlamentu,
in sicer v okviru EPP. Zakaj je pomembno,
da je stranka aktivna in prepoznana v
mednarodnem okolju?
V SLS smo že dolgo del evropske družine
desnosredinskih strank, v katero smo vstopili kot prva politična stranka iz Slovenije.
Kljub temu je SLS bila dolga leta aktivna
predvsem doma, v EU prostoru pa se dolgo
časa ni aktivneje pozicionirala. Sam sem ob
vodenju SLS dal pomembnost tudi mednarodnosti dejavnosti stranke. Ključno se mi
namreč zdi, da smo vpeti v mednarodno
okolje, da si širimo obzorja in izmenjujemo
izkušnje naših naprednih kolegov iz drugih
držav, prav tako pa je tudi pomembno, da
imamo vpliv na odločitve, ki se sprejemajo
v Bruslju.
Pri svojem vsakodnevnem delu v Evropskem parlamentu se trudim predvsem to:
navezati čim več stikov, dobra znanja prinašati v Slovenijo, kot tudi dobre primere prakse iz naše Slovenije predstavljati v
EU. Ravnokar sem na skoraj petdnevnem
obisku Slovenije gostil kolega, evr opskega poslanca iz Nizozemske Lamberta van
Nistelrooija, ki je velik strokovnjak za kohezijsko politiko in je bil tudi eden ključnih
pogajalcev za sedanjo finančno perspektivo
2014–2020 s strani Evropskega parlamenta
z Evropsko komisijo in Svetom EU. Udeležil
se je tudi naše mednarodne konference
na temo črpanja EU sredstev za razvoj slo-

Vir: Evropski parlament
venskega podeželja, ki sem jo pred dnevi
organiziral v Ljubljani skupaj z Visoko šolo
za upravljanje podeželja Grm Novo Mesto
in s podporo Državnega sveta RS.
Evropski parlament je zelo dinamično
okolje. In čeprav se zdi mnogim Bruselj
tako oddaljen, pa vendarle skupaj z vsemi
EU institucijami bistveno vpliva na naše
vsakdanje življenje. Ključno pa je, da razumemo, da Evropa nikakor ni le Bruselj,
Evropa so vse države članice, vsako mesto
in vsaka vas, Evropa smo njeni ljudje.
Največ časa se posvečate delu v odborih
Evropskega parlamenta za regionalni razvoj ter za kmetijstvo in razvoj podeželja,
pa tudi v delegaciji za Srbijo, ki je kandidatka za vstop v EU, ste zelo aktivni,
prav tako v delegaciji za Turčijo. Kateri so
ključni izzivi EU na teh področjih?
Enakomeren regionalni razvoj je še vedno
zelo aktualna tema v EU. Ta trenutek se
posvečamo vprašanju, kako razvijati gorska
območja v EU, ki obsegajo skoraj 30 % površine EU in v katerih živi prek 70 milijonov
ljudi. Tem območjem je treba pomagati in
spodbuditi razvoj tako na področju kmetijstva in turizma kot tudi infrastrukture, da
se ljudje ne bodo izseljevali s teh območij.
Zato je EU pripravila posebno strategijo – t.
i. Strategijo za alpsko makroregijo.
V kmetijstvu je mnogo izzivov, s katerimi se ukvarjamo – mimogrede, ravno smo
s kolegi poslanci EPP iz držav, v katerih nas
je prizadela aprilska pozeba, pisali pismo
evropskemu komisarju za kmetijstvo Philu
Hoganu, naj preveri vse razpoložljive ukrepe za pomoč prizadetim kmetom. Ukvarjamo se z vprašanji GSO, kloniranjem živali,

opozarjamo in dajemo jasne zaveze tudi
pogajalcem EU pri sporazumu o TTIP, da
nikakor ne smejo pristati na znižanje standardov na področju kmetijstva. Evropskega
kmetijstva namreč nikakor ne bomo dali
na kocko zaradi takšnega ali drugačnega
sporazuma, kot je denimo TTIP!
Vprašanje Zahodnega Balkana, kamor
sodi tudi Srbija, kjer sem član delegacije
Evropskega parlamenta, je aktualno zato,
ker se nanaša na vprašanje prihodnje širitve EU. Opozarjam, da je to območje prav
tako del Evrope, saj nenazadnje geografsko
leži znotraj trenutnih meja EU, in spodbujam prihodnjo širitev EU na ta JV del Evrope. Zelo je pomembno, da ima Zahodni
Balkan, ki je nedavno šel skozi travmatično
izkušnjo vojne, evropsko perspektivo, da se
razvija in demokratizira.
Turčija pa je v zadnjem času aktualna,
ne le zaradi svojega gospodarskega razvoja,
temveč tudi z vidika migrantsko-begunske
krize, kar je sploh eden izmed večjih izzivov,
s katerimi se ta trenutek sooča EU, ki se
problema dolgo časa ni zavedala z vidika
vse kompleksnosti, in zato tudi ni ukrepala
pravočasno, da bi na eni strani zagotovila
spoštovanje Schengna in varovanja svojih
zunanjih meja, na drugi pa poiskala rešitve z vidika humanitarne pomoči. Vendar,
vprašanje miru na Bližnjem Vzhodu je tudi
stvar mednarodne skupnosti in velikih sil,
ki so interesno vpete v konflikt na tistem
območju. Trdim, da mora EU pomagati
pri dialogu za vzpostavitev trajnega miru,
hkrati pa pomagati, da se bodo ljudje lahko
vrnili v svoje domovine.
Intervju je opravila Lejla Kogej
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Glavni odbor

Ljudje so največje
slovensko bogastvo
Igor Draksler, predsednik
Glavnega odbora SLS

S

lovenska politika se je od romantičnih začetkov strankarskega
življenja v idealu za novo državo
spreminjala prek velikih zablod o zgodbi o uspehu in zakonodajnih prevar, ko
so ljudem izbranci nekaznovano pobrali
premoženje in jih zadolžili, do sedanje
krize ekonomije, vrednot, neizmernega
populizma in zavračanja vsake politične
in moralne odgovornosti.
Vsak, ki danes želi ljudi nagovoriti
za svojo politiko, bi moral biti najprej

sam zaupanja vreden. Slovenska ljudska stranka ni nobena izjema. Ker smo
ljudska stranka krščanskih korenin, nas
okolje še bolj natančno in kritično ocenjuje. Spoštovanje moralnih načel v stranki je obvezno! Prav je, da uveljavljamo
standard doslednosti in enakosti brez
neupravičenih diskvalifikacij in obračunavanj. Stranka, ki ima ambicijo, da postane
glavna stranka pri oblikovanju ene od
bodočih vlad, se mora demokratičnih
standardov dosledno držati. Vedno sem
ponosen, da sem postal in ostal član
stranke, kjer je demokracija doma.
Mnoštvo idej kaže na intelektualno
moč in ambicijo. Ni napačno, ampak
zaželeno misliti z lastno glavo. Predsednik mora znati poslušati, navduševati in
združevati članstvo in ljudi. Posvetovanje

Nadzorni odbor

Poslovanje stranke
je racionalno
Žarko Pregelj, predsednik
Nadzornega odbora SLS

N

adzorni odbor Slovenske ljudske stranke poleg predsednika
sestavljajo še dve članici in dva
člana. Po številu članov sodi Nadzorni
odbor med manjše organe stranke, ki se
sestane le nekajkrat na leto. Naša glavna naloga je spremljanje in nadziranje
strankinih financ, kar v praksi pomeni,
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da na svojih sestankih pregledamo in
preučimo finančne bilance o gibanju in
stanju sredstev na strankinem računu
in računih občinskih in regionalnih
odborov, ki nam jih strankin računovodja
vestno pripravi, direktorica stranke pa na
zahtevo članov Nadzornega odbora še
dodatno pojasni.
Finančno poslovanje SLS je v zadnjih letih zaradi zelo omejenih finančnih
virov zelo racionalno, zato je še toliko
bolj pomembno, kako varčno se sredstva
porabijo. Zavedati se moramo, da zgolj
»šparanje« še ne pomeni dobrega poslovanja stranke. Saj veste, za malo denar-

celotnega vodstva mora biti redno.
Zagovarjanje neoliberalnih pogledov
v ekonomiji za našo stranko ni sprejemljivo. Delo, pridnost in podjetnost je treba
uveljaviti kot vrednote, če želimo preživeti in uspeti v odprtem svetu brez meja.
SLS mora jasno in glasno ponujati rešitve
tržne ekonomije, zadružne in drugačne
skupne lastnine in krščansko socialnega
nauka kot preizkušene politike za večino
prebivalstva. Ob doslednem sledenju programu nam bodo ljudje verjeli in vnaprej
vedeli, kako bomo kot stranka ravnali. S
tem si bomo pridobili večje število zvestih volivcev.
Ljudje so največje slovensko bogastvo. Vsi – ženske in moški, mlajši in starejši, kmetje in delavci, župani in občani,
meščani in vaščani, izobraženci in nekvalificirani – so pomembni, so tisti, za
katerih boljše življenje se moramo boriti.
Svojo boljšo prihodnost lahko slovenski državljani dosežemo le z močno in
združevalno SLS, ki bo naše vrednote in
odnos do dela, kapitala in solidarnosti
ponudila vsem slojem slovenske družbe.

ja malo »muzike« – za stranko pa malo
glasov? Seveda se v Nadzornem odboru
zavedamo, da stvari niso tako enostavne,
zato pri svojem delu poskušamo na probleme gledati čim bolj široko in celovito,
saj smo zadolženi tudi za spremljanje
celotnega delovanja stranke, še posebej
izpolnjevanja sklepov in izvajanja nalog
drugih organov stranke.
Zadovoljni smo, da je stranka v lanskem letu dobro poslovala in kljub izpadu
iz Državnega zbora v leto 2016 vstopila s
pozitivnim finančnim stanjem. Da SLS
posluje dobro, kaže tudi pozitivno mnenje Računskega sodišča.
Na dobro stanje stranke kaže, če se
njena slaba vest, Nadzorni odbor, ne
oglaša; seveda če ta redno opravlja svoje
delo. No, zdaj pa se je meni kot njegovemu predsedniku pričela oglašati slaba
vest, ker že več tednov usklajujem termin
za redno sejo!
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Mednarodni tajnik SLS

Nekaj misli o
slovenski zunanji
politiki
Janez Podobnik, član IO SLS in
mednarodni tajnik SLS

P

o 25 letih slovenske samostojnosti se
zdi, da se je zunanja politika, eden
izmed temeljnih stebrov državotvornosti vsake države, izčrpala. Po osamosvojitvi se je Republika Slovenija uspešno
zavzemala za mednarodno priznanje, kasneje vstopila v EU in NATO, se včlanila v
OECD, predsedovala OVSE in zelo uspešno
predsedovala Evropskemu svetu. Sledila
je depresija. Kot da so s krizo v letu 2008
velike zgodbe presahnile. Zadnji poizkus
je bil Brdo proces, ki pa večjih prebojev
še ni obrodil. Tako stanje je zaskrbljujoče,
saj smo kot geografsko majhna in politično mlada država zelo odvisni od uspešne
in strateško vodene zunanje politike, pri
kateri kot akterji sodelujejo najboljši strokovnjaki, ki jih Slovenija ima.
V ključnih letih, predvsem v prvih letih
samostojnosti, je zunanja politika uspešno utirala pot slovenskim podjetjem na
tuje trge. Po več kot desetletnem zanemarjanju gospodarske diplomacije smo
jo pred leti znova odkrili, a z omejenim
uspehom. Ob osamosvajanju ter takoj
po njem je slovenska zunanja politika
vzpostavila tesno sodelovanje s slovenskimi zamejci na avstrijskem Koroškem in
v Furlaniji - Julijski krajini ter z zdomci v
Zahodni Evropi in izseljenci v ZDA, Kanadi,
Argentini in Avstraliji, nato pa smo na to
pozabili ter zanemarili pomen organizacij kot sta Svetovni slovenski kongres in
Slovenska matica. To bi še posebej prišlo
prav ob številki skoraj 40.000 predvsem
na zahod, v ZDA in Avstralijo izseljenih
mladih in visoko izobraženih od začetka
krize do danes. Z njimi ne ohranjamo pravih stikov. Smo jih zato zgubili z vsemi

njihovimi potenciali vred?
Slovenska zunanja politika se je pred
25 leti zavestno obrnila v širše območje
Srednje Evrope, kamor Slovenci gravitiramo zgodovinsko, gospodarsko in s prisotnostjo manjšin. V zadnjih letih je to
opuščeno. To nas lahko hudo stane, saj
smo v preteklosti že naredili veliko napako, ko smo zavrnili članstvo v Višegrajski
skupini, ki se danes v zapletenih trenutkih
za Evropo tesneje povezuje, ob tem pa se
pojavlja tudi zamisel o močnejšem bloku
držav od Baltika do Jadrana. Razmislek o
članstvu v Višegrajski skupini mora biti v
naslednjih letih ena izmed prednostnih
nalog slovenske zunanje politike.
Ključni so tesnejši bilateralni odnosi s sosednjimi deželami I. reda – Koroško, Štajersko, Furlanijo, Istro in Zalo
na Madžarskem. Poseben pomen velja
dati stalni podpori kulturnemu sodelovanju zaradi okrepitve položaja slovenske
manjšine. Nato so ključni močni odnosi z deželami II. reda kot so Bavarska in
Baden-Wurttemberg, severnoitalijanske
Emilie Romagne, Piemonte in Lombardija, Švica, osrednja Madžarska, Češka in
Slovaška. Gre za slovensko gospodarstvo
pomembne države in regije, v mnogih izmed njih so močne slovenske izseljenske
skupnosti. Pri tem pride do izraza odličen
slovenski geostrateški položaj na presečišču koridorjev, pomembno pa je tudi
dejstvo, da je Slovenija z Luko Koper na
čelu pomorska država.
Poleg jasne usmerjenosti v območje
srednje Evrope, ki je naš daleč najpomembnejši gospodarski partner, mora biti
jasna prednostna naloga tudi stabilnost
na Balkanu, ki je v slovenskem interesu
– a ob tem brez »jugoslovanske mitologije«. Slovenska strateška usmeritev je, da
polno članstvo v EU dosežejo tudi ostale

republike bivše SFRJ in Albanija, ob predpogoju, da bodo vsi dvostranski mejni in
drugi spori pred članstvom v EU na tem
območju rešeni. V slovenskem interesu so
tudi urejeni odnosi z Rusijo, ki koristijo
predvsem gospodarstvu.
Na evropski ravni se mora Slovenija
partnersko povezovati s širšim srednjeevropskim prostorom, aktivno nastopati
znotraj te skupine držav ter podajati predloge, ki temeljijo na decentraliziranem
sodelovanju na državni in regijski ravni
med temi državami. Spričo vsesplošnega
kritiziranja Evropske unije zaradi njene
prevelike birokratske centralizacije in
zaradi neusklajenega odziva v času migrantske krize je ta vidik zelo pomemben
in lahko pridobi somišljenike ter razumevanje v Bruslju.
Slovenija mora ohranjati svojo polno
podporo evropskemu projektu, ki je edini porok miru in stabilnosti v Evropi ter
preprosto nima realne alternative. Podobno velja za proaktivni odnos do članstva
Slovenije v zvezi Nato.
Na globalni ravni mora Slovenija delovati premišljeno in biti osredotočena na
dva temelja: krepitev potenciala celotnega
slovenskega narodnega telesa s podporo
Slovencem v zamejstvu in izseljenstvu ter
jasna osredotočenost na odpiranje gospodarskih kanalov v multipolarnem svetu.
To pomeni na eni strani močno podporo
slovenskim skupnostim v ZDA, Kanadi,
Argentini, Avstraliji, Novi Zelandiji in drugi
državah, na drugi strani pa oblikovanje
majhnih, a izjemno agilnih zunanjepolitičnih predstavništev, ki so strateško
razporejena v ključnih gospodarsko-finančnih središčih. Poleg že uveljavljenih
središč v Južni Koreji, Kitajski, Indiji in
Turčiji ter na Japonskem so pomembna
nova središča v Nigeriji, Južnoafriški Republiki, Hong Kongu, Singapurju, Maleziji,
Indoneziji in Iranu. Pomembno je tudi, da
Slovenija končno odpre predstavništvo v
vsaj eni od arabskih držav, na primer v
Kuvajtu. Preusmeritev se lahko doseže
z ukinjanjem nekaterih predstavništev
v manjših državah znotraj EU. Na Finskem in v Belgiji ta praksa že daje dobre
rezultate.
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Migrantska kriza

Slovenija spreglej,
Evropa spreglej!

SLS prva opozarjal a in
predl agal a ukrepanje
11. septembra 2015 je Civilna zaščita slovenski javnosti sporočila, da lahko Slovenija
začasno namesti približno 3.000 beguncev,
slovenska notranja ministrica pa se je z
ostalimi notranjimi ministri držav članic
Evropske unije pogovarjala o razporeditvi
120.000 migrantov znotraj EU. Tega dne
je bila Slovenska ljudska stranka prva med
političnimi strankami in celo med prvimi
na sploh, ki je javnost opozorila na scenarij, ki se je zgodil v naslednjih mesecih. SLS
je od Vlade RS zahtevala strogo izvajanje
mejne kontrole na schengenski meji z Re-

publiko Hrvaško. Naša soseda Madžarska
je v tem času napovedovala zaporo meje,
zato je bilo jasno, da se bo migrantski tok,
ki ga je Slovenija opazovala le od daleč,
preusmeril na novo pot do bogatih držav
severno od nas.
Prav tako je bila SLS 6. oktobra lani
prva, ki je vladi poslala jasno zahtevo, da je
potrebno na slovensko-hrvaški meji postaviti ograjo, ki bo ilegalnim migrantom
preprečevala vstop v Slovenijo. Za vladno
koalicijo in del opozicije je bila ta misel v
tistem trenutku nezaslišana, priprave na
begunski val, ki se je že valil proti nam,
pa počasne in medle – kot da ne bi imeli

informacij, kaj se dogaja vzhodno in južno od naše države. Ukrep, ki je bil v širši
medijski javnosti sprva sprejet kot ekstremističen, se je kasneje izkazal kot edina
možnost, ki jo je morala proti koncu leta
posvojiti tudi vlada. Če bi poslušala glas SLS
in ljudstva, bi to storila že dva meseca prej,
s tem pa pospešila dogovarjanje o zajezitvi
migrantskega toka na ravni Evropske unije
in preprečila bi nezadovoljstvo številnih
državljanov, ki so bili zaradi prihoda migrantov fizično in finančno ogroženi.
Pred kongresom Evropske ljudske
stranke je naša stranka podala tudi pobudi za ustanovitev Svetovnega partnerstva
za mir in sklic trajne svetovne varnostne
konference, ki bi iskala globalno rešitev za
migrantsko krizo. Pasivnost slovenske vlade, ki se nikakor ni znala učinkovito odzvati
na desettisoče prišlekov v našo državo, je
SLS prisilila, da je 4. novembra začela preko
spletne peticije zbirati podpise, s katerimi
je vlado pozivala, naj preneha kršiti lastne
in evropske predpise.
Napadi v Parizu in dogajanje v nemških ter drugih evropskih mestih so tudi
širši evropski javnosti odprli oči, da migranti za Evropo niso samo grožnja njeni
varnosti, ampak tudi kulturi. Sledile so
napovedi iz Nemčije in Avstrije, da bosta
začeli omejevati število migrantov, ki bodo
stopili v državi. Za Slovenijo je to pomenilo
neposredno nevarnost, da migranti državo
ne bodo več le prečkali, ampak pri nas
tudi ostajali. Vlada kljub temu še vedno
ni ustrezno zaščitila svoje meje in svojih
državljanov, niti ni kazala volje za to, zato
je SLS 8. januarja letos napovedala protestni shod.

Protes t v Ljubl jani
Na mirnem protestnem shodu na Prešernovem trgu v Ljubljani se je 20. januarja zbralo nekaj sto ljudi, ki so vladi jasno
sporočili, da mora nemudoma zaostriti azilno politiko in začeti
dosledno izvajati določila Schengenskega sporazuma. Spregovorili so podpredsednica SLS Jasmina Opec Vöröš, predsednik
SLS mag. Marko Zidanšek, predsednik Strokovnega sveta pri
predsedniku SLS dr. Andrej Umek in podpredsednik Nove generacije SLS Danijel Valentine. Vlado so pozvali, naj zavaruje
interese naše domovine in naj z varovanjem meje omogoča,
da ostanejo notranje meje EU odprte. Vlada naj ne sprejema
ukrepov, ki državljanom Slovenije in njihovi prihodnosti škodijo,
ampak take, ki jih ščitijo.
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Javna tribuna v Cel ju
Na pobudo Inštituta dr. Antona
Korošca in Zbora za republiko so se
29. februarja v Celju za skupno mizo
usedli vsi trije predsedniki največjih
desnosredinskih slovenskih strank,
mag. Marko Zidanšek, Ljudmila Novak
in Janez Janša. Pred polno dvorano
Celjskega doma so skupaj opozorili na
nevarnosti, ki jih povzroča migrantska
kriza Sloveniji in Evropski uniji, iskali
vzroke za krizo in predlagali rešitve,
ki bi jih po njihovem mnenju morala
sprejeti vlada. Vsi trije so se strinjali,
da morajo vse stranke v za našo državo
težkem obdobju bolj sodelovati.

Zborovanje »V obr a mbo
Slovenije«
Plod skupnega sodelovanja desne sredine
je bilo tudi veliko ljudsko zborovanje z
naslovom V obrambo Slovenije v organizaciji Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve, Slovenske demokratske

stranke, Slovenske ljudske stranke in
Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Pred nekaj tisoč ljudmi je predsednik
SLS mag. Marko Zidanšek izpostavil, da
Slovenija ni več varna država, v njej pa
se državljani bojijo za svojo ekonomsko
in fizično eksistenco. Predstavil je svojo

vizijo vélike Slovenije – države, v kateri si
bodo želeli živeti vsi, vendar bo ta privilegij na voljo le tistim, ki vanjo verjamejo.
K sodelovanju za doseganje tega cilja je
povabil predsednika strank SDS in NSi ter
vse ostale, ki se zavedajo, da je v Sloveniji
napočil čas za korenite spremembe.

Slovenska ljudska stranka je znala predvideti, kaj se bo zgodilo, in bila prva, ki je na
to opozorila. Pri tem se ni ozirala na posmeh in zgražanje, ampak zagovarjala tisto,
kar je dobro za Slovenijo in njene državljane. Izkazalo se je, da je imela prav, spontani
odzivi večine Slovencev so potrdili, da vlada v tem primeru ni delovala v korist ljudem.
Na tak način bo SLS delovala tudi v prihodnje.
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Sveti Jurij ob Ščavnici, 13. december 2015

Slovesnost ob 75. obletnici
smrti dr. Antona Korošca
Podpredsednik SLS in direktor Inštituta dr. Antona Korošca
Primož Jelševar se je udeležil slovesnosti ob 75. obletnici smrti
dr. Antona Korošca. Pojasnil je, da je dogodek še posebej pomemben, saj je v tem tednu registriran tudi novi »think-tank«
inštitut, poimenovan po enem največjih slovenskih politikov
dvajsetega stoletja, dr. Korošcu. »Kot direktor inštituta sem
zelo vesel in ponosen, da smo dočakali ta trenutek in da se
bom lahko danes tu poklonil enemu največjih Slovencev vseh
časov,« je dejal Jelševar.

Zagorje ob Savi, 1. marec 2016

Predaja sredstev akcije Manj
svečk za manj grobov
Podpredsednik SLS, predsednik Fundacije Svečka in vodja
dobrodelno-okoljske akcije Manj svečk za manj grobov Primož
Jelševar je v imenu lokalnih organizatorjev iz treh zasavskih
občin direktorici VDC Zagorje ob Savi dr. Špeli Režun predal
sredstva v višini 9.682 evrov, ki so jih v novembrski akciji zbrali
v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju ob Savi. Na dogodku se je
Jelševar zahvalil vsem Zasavkam in Zasavcem, ki so s svojo
donacijo prispevali k nakupu posebno opremljenega kombija
za prevoz oseb z epilepsijo za VDC.

Budimpešta, 3.–6. marec
2016

Nova generacija
SLS na konferenci
YEPP, podmladka
Evropske ljudske
stranke
Osrednja tema konference je bila mobilnost in zaposlovanje mladih v Evropi,
s strani Nove generacije SLS pa so se
je udeležili predsednica Jasmina Opec
Vöröš, podpredsednik Daniel Valentine,
mednarodni sekretar Sašo Krabonja in
član IO Tibor Vöröš. V podmladku SLS so
se zavzeli za vse ukrepe, ki spodbujajo
zaposlenost in povečujejo mobilnost
mladih v Evropi. Z ostalimi podmladki
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iz vrst EPP so se strinjali, da se mora
izobraževalni sistem uskladiti s povpraševanjem na trgu dela. Izrazili so dvom

glede programa Jamstvo za mlade, ki se
ni izkazal kot trajna rešitev.
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Portorož, 8.–9. marec 2016

Delegacija SLS na
43. posvetu ZZS
Delegacija SLS se je udeležila 43. posveta
Zadružne zveze Slovenije. Predsednik SLS
mag. Marko Zidanšek, podpredsednik SLS
Primož Jelševar, predsednik Slovenske
kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek, podpredsednik SKZ pri SLS Klemen Šavli, član
Izvršilnega odbora SLS Luka Ilc in direktorica SLS Tadeja Romih so se na posvetu
srečali tudi z nekdanjim predsednikom
SLS mag. Francem Butom. Predsednik
SLS mag. Zidanšek je na posvetu poudaril, da bi bilo ob uvedbi davčnih blagajn
nujno opredeliti pavšalne obdavčitve na
področju kmetijstva in humanitarnih

organizacij. Ustavil se je tudi pri ruskem
embargu, ki ne prinaša slovenskim kmetom in zadrugam nič dobrega. Zadrugam

je čestital za njihovo sodelovanje, saj se
je v predstavitvah videlo, da imajo dobre
gospodarske rezultate.

Laško, 5. maj 2016

Klub SP pri SLS: Slovenski
podjetniški večer za
debirokratizacijo ter reformo
šolskega in davčnega sistema
Ljubljana, 7. april 2016

Javna tribuna Slovenci
v zapeljani deželi
Na javni tribuni z naslovom Slovenci v zapeljani deželi, ki so jo skupaj organizirale Zveza upokojencev
pri SLS (ZU pri SLS), ZSUS, Društvo seniorjev Slovenije, Seniorji NSi ter Seniorji in Ženski odbor SDS,
je ZU pri SLS zastopal predsednik Glavnega odbora
zveze Franc Pance. V prispevku na temo »Upokojenci, združimo moči!« je izpostavil glavna področja
delovanja ZU pri SLS v Sloveniji in znotraj Evropske
unije ter sodelovanje treh slovenskih članic Evropske
seniorske zveze (ESU), ki bodo jeseni soorganizirale
tudi regijsko konferenco ESU.

Pogovor s podjetniki Petrom Piškom (Pišek & HSF Logistics, Celje),
Boštjanom Pražnikarjem (Iskra ESV, Kranj) in Danijelom Medvedom
(EEA, Laško) je vodil pobudnik podjetniških večerov, predsednik Kluba
samostojnih podjetnikov pri SLS Peter Grabner. Strinjali so se, da je
nujno debirokratizirati javno upravo, ki sedaj zaradi zakonodaje med
drugim onemogoča medresorsko sodelovanje ministrstev, ki bi sicer
pripomoglo k izboljšanju stanja v gospodarstvu; spremeniti šolski sistem,
tako da bi začel ustvarjati zaposljiv kader in bi mladi po zaključenem
šolanju imeli konkretna znanja; davčno politiko spremeniti z roko v
roki s šolsko in delovnopravno zakonodajo. Reforma davčnega sistema
mora biti premišljena in celostna, predvsem glede davčnih blagajn, ki
onemogočajo delovanje prostovoljnih društev itd.
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Velenje, 17. maj 2016

Okrogla miza
» Šaleška dolina,
kako naprej?«
Svetniška skupina SLS Mestne občine
Velenje je na okroglo mizo, na kateri so
se spraševali o prihodnosti Šaleške doline, povabila mestnega svetnika Mihaela
Letonjo, predsednika Strokovnega sveta
pri predsedniku SLS dr. Andreja Umeka,
podpredsednika SLS Primoža Jelševarja,
predstavnico mladih in MO SDS Velenje
Simono Tušar ter predstavnika Območne
obrtno-podjetniške zbornice Velenje Roka
Bezlaja. Strinjali so se, da bo treba v Šaleški
dolini skupaj storiti precej za drugačen gospodarski razvoj tega območja.

Miklavž pri Taboru, 12. maj 2016

28. obletnica ustanovitve
Slovenske kmečke zveze, današnje
Slovenske ljudske stranke
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v svojem nagovoru poudaril, da bo program
SLS prepričal volivke in volivce, ki so upravičeno razočarani nad trenutno situacijo.
Nove zgodbe, ki ob vstopu na politični parket zablestijo in morda prepričajo z
zgodbami o nadmoralnosti, vendar nato pogrnejo na vsakem izpitu in ne znajo
odločno ravnati v kriznih trenutkih, so se v tem mandatu že izpele. Vsak nov
akter bo moral volivcem ponuditi celovite rešitve za Slovenijo. V SLS jih imamo.

Povežimo Slovenijo

Obiskali Ribnico,
Ljubljano in Brda
Julija 2015 je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek povabil občinske in regionalne
odbore, naj pripravijo medobčinska srečanja. Od takrat je bilo izvedenih šest dogodkov, eden pa pripravljen, a zaradi vremena odpovedan. Udeležil se jih je predsednik
SLS mag. Marko Zidanšek, dveh pa tudi podpredsednik Primož Jelševar. Pri pripravi
treh je sodeloval tudi dr. Drago Čepar, ki je za Slovenca pripravil kratek povzetek
teh dogodkov.
Ribniški se jem
6. septembra 2015 so na 40. Ribniškem
sejmu prijazne predstavnice Nove
generacije SLS 34 udeležencem s
Štajerske, Dolenjske, Gorenjske in iz
Ljubljane podarile kuhalnice z vžganim
napisom SLS. Bili smo pri maši, v
semanjem sprevodu, na medijskih
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dogodkih; mimo stotin stojnic smo šli
v graščino z muzejem, Rokodelskim
centrom in parkom pomembnih
mož; videli delo pletarjev in lončarjev,
plezanje na cerkveni zvonik, Škrabčevo
domačijo, Miklovo hišo, nastop šolanih
psov, borilnih veščin, izbor kraljice suhe
robe ter poslušali več glasbenih skupin.
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Obisk pres tolnice
»Seznanili se bomo z veliko pridobitvijo
slovenske demokratizacije, s katoliškim
šolstvom, katerega odličen predstavnik je
Zavod sv. Stanislava, in z zapuščino velikega arhitekta, Slovenca in kristjana Jožeta
Plečnika.« Ta obljuba je 4. marca 2016 na
Štulo privabila 120 obiskovalcev. Odlično
ustanovo nam je ob pesmi predšolskih
otrok, molitvi osnovnošolcev in telovadbi srednješolcev predstavil njen direktor
prof. dr. Roman Globokar s sodelavci.
Navdušeni smo bili nad prisrčnostjo sprejema, strokovnostjo dela, zavzetostjo sodelavcev, veselim ustvarjalnim vzdušjem,
krščanstvom in slovenstvom v programih, stalnim razvojem, prelepo kapelo,
lepo vzdrževanimi prostori in sodobnimi
inovativnimi energetskimi rešitvami. Po
Plečnikovi zapuščini (cerkvi sv. Frančiška v
Šiški, Žalah, Narodni in univerzitetni knjižnici ter Ustavnem sodišču) nas je popeljal njen odličen poznavalec dr. Damijan
Prelovšek. Pika na i pa je bilo srečanje
s predsednikom SLS na sedežu stranke.
Ekskurzija v Gorišk a Brda
Je Alojz Gradnik res največji pesnik krščansko ljudske politične usmeritve? Še
veljajo sporočila tabora Slovenske kmečke zveze iz leta 1989? Kakih 70 nas je

23. aprila 2016 odgovore iskalo od vojnih
ostankov Sabotina do Medane. Briški
župan Franc Mužič nam je nazdravil z
rebulo; v samostanu Rožac smo spoznali
zgodovino vinogradništva v Brdih. Na kraju prvega tabora SKZ v Vipolžah smo s taboríti odločno zahtevali »enake politične
pravice za vsakogar in za vse, svobodne
volitve in suvereno slovensko državo« ter
z njimi doživljali globino Gradnikovega
vabila: »Pravica ne, dolžnost je višja vera!«

Branje zamolčanega pesnika nam je pred
njegovo rojstno hišo položil na srce župnik, monsignor Gašper Rudolf. Pri Dušanu Kristančiču smo začutili ljubezen do
zemlje in vinske trte ter okusili njen sad.
V okviru projekta Povežimo Slovenijo
smo dogodke skupaj pripravili upokojenci, Nova generacija SLS in skupno več kot
dvajset Občinskih odborov SLS ob čvrsti
podpori vodstva in Glavnega tajništva
SLS. Vložili smo veliko energije, zamisli
in prostovoljnega dela; ena je spekla potico, drugi fotografiral, podaril nagrade
za kviz, pevci so ubrano zapeli, ta zaigral
na harmoniko in orglice, oni prevzel del
vodenja, zbiranje prijav, denarja. Domov
smo se vračali utrujeni, a veseli, bolj povezani, razgledani in duhovno bogatejši.
V krajih in med ljudmi, ki smo jih obiskali, smo pustili sporočilo, lep spomin
na SLS ter del svojega srca.
Kaj če bi letos tako srečanje pripravili
v vsaki regiji?
dr. Drago Čepar, pobudnik in glavni
organizator akcije Povežimo Slovenijo
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Naši župani

Predsednik kluba županov pri SLS

Težave imamo zaradi
krize vrednot

Miran Gorinšek, župan Občine
Slovenske Konjice in predsednik
Kluba županov pri SLS

V

eliko posameznikov v naši državi danes govori o finančni krizi,
brezposelnosti, odhajanju mladih in znanja v tujino. Vse našteto so le
posledice dejstva, da smo pozabili na pomen besede »požrešnost«. Posamezniki

so si (in še nadaljujejo) nagrabili bistveno
več denarja, kot ga potrebujejo za normalno življenje. Namesto kmečke logike
smo pričeli uporabljati »pravno«, ki skuša
njihova ravnanja legalizirati. Ko dodamo
še eno zlo v načinu razmišljanja, to je
potrošništvo, potem se pokažejo pravi
razlogi za stanje in nezadovoljstvo v naši
družbi. Prepričan sem, da imamo v naši
državi težave zaradi krize vrednot.
Ne smemo se slepiti, da bomo iz krize vrednot izplavali s pomočjo drugih.
V prvi vrsti se moramo opreti nase in
spremeniti svoj način razmišljanja. Verjamem, da je v vrstah Slovenske ljudske
stranke veliko posameznikov, ki razmišljajo in ne samo to, tudi živijo v skladu
z zdravimi vrednotami. Prav to je priložnost in izziv hkrati, da poiščemo te ljudi
in jih postavimo na prava mesta v družbi.
V okviru Kluba županov pri SLS deluje več kot petdeset posameznikov, ki vsak
v svojem okolju uživajo zaupanje ljudi.
Vsi smo izvoljeni na neposrednih voli-

Občina Semič
Površina: 146,7 km2
Prebivalcev: 3.799

Polona Kambič
Polona Kambič je bila rojena 29. januarja 1967 na
Omoti kot osmi otrok v kmečki družini. Je mati
treh sinov in živi na manjši družinski kmetiji na
Mladici. Po izobrazbi je magistrica menedžmenta
kakovosti. Od leta 2000 do leta 2010 je v Občinski
upravi Občine Semič opravljala funkcijo direktorice Občinske uprave.
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tvah, imamo bogate izkušnje pri vodenju
lokalne skupnosti. Borimo se proti vse
večji centralizaciji upravljanja in finančnih sredstev v prestolnici, samopašnosti
posameznih državnih organov … Vse to
predstavlja veliko oviro za enakomeren
razvoj pogojev za življenje v mestu in
na podeželju. Opozarjamo na nenehno
zniževanje sredstev, ki so v državnem
proračunu namenjena delovanju občin.
Župani ne opozarjamo na premajhne
povprečnine zato, ker bi se bali za svoje
ali plače zaposlenih na občini. Dejstvo
je, da državni organi znižujejo sredstva,
s katerimi občine skrbijo za delovanje
lokalne skupnosti kot celote. Bistvo je,
da se znižuje obseg in kakovost storitev
za vse prebivalce, občanke in občane,
hkrati pa za državljanke in državljane
Republike Slovenije.
Delim mnenje mnogih, da je skrajni
čas, da se v Državnem zboru spet zasliši
glas poslancev SLS!

Na lokalnih volitvah leta 2010 je bila kot kandidatka SLS izvoljena za prvo županjo Občine
Semič. Občani so ji zaupali vodenje občine tudi
v mandatu 2014–2018.
V času njenega županovanja je Občina izvedla številne investicije, sofinancirane iz evropskih
sredstev, s katerimi so občani pridobili novo,
lepšo podobo občinskega središča in okoliških
naselij.
Za kandidaturo na listi SLS se je odločila,
ker po duši, stanu in osnovnem poklicu pripada
kmečkemu načinu življenja, za katerega se je ta
stranka vedno uspešno borila.

Naši župani

Občina Grad
Površina: 37,4 km2
Prebivalcev: 2.192

Cvetka Ficko
Cvetka Ficko je diplomirana gradbena inženirka, rojena 1963 v Radovcih. Je poročena in mati
enega otroka. Po zaposlitvah v gospodarstvu na
področju gradbeništva se je v letu 2006 zaposlila
na Upravni enoti Murska Sobota, kjer je spoznala
različne segmente delovanja oz. uresničevanja
zakonodaje, ki velikokrat ni prijazna do ljudi.
Ker je treba iskati predloge za spremembo

Občina Dobrna
Površina: 31,7 km2
Prebivalcev: 2.164

Martin Brecl
Martin Brecl je bil rojen 15. oktobra 1957 v Brdcah
nad Dobrno kot tretji otrok v sedemčlanski družini. Od leta 1995 z družino živi v Zavrhu nad
Dobrno. Študij gradbeništva je končal ob delu
v Komunalnem podjetju Velenje, kjer je bil zaposlen do leta 1998, ko je bil prvič izvoljen za
župana Občine Dobrna.
V času njegovega županovanja je Občina Dobrna dosegla in v veliki meri presegla pričakovan

zakonodaje na bolje, se je leta 2014 odločila za
kandidaturo na lokalnih volitvah in postala županja Grada, čudovite občine na Goričkem.
Članica SLS je že nekaj let. Izbrala jo je, ker izhaja iz podeželja in ker se je SLS vedno zavzemala
za pravičnost, poštenost, napredek, enakopravnost in spoštovanje – vrline, ki bi jih morali imeti
in udejanjati vsi ne glede na strankarsko pripadnost. Je mnenja, da politika ni »moški posel« in
da znajo ženske poslušati, so odgovorne ter znajo
sprejemati odločitve in kompromise.
Želi si, da bi SLS s pomočjo vodstva in svojih
članov postala in ostala to, kar je bil njen duh
od ustanovitve naprej.

napredek in razvoj. Uvršča se med slovenske občine z največ pridobljenimi nepovratnmi sredstvi
na prebivalca iz Evropskega sklada za razvoj regij.
Prizadeva si, da je Občina strokoven in občanom
prijazen servis.
Za vstop v SLS se je odločil ob svoji prvi kandidaturi za župana, saj je stranka po imenu,
programu in vrednotah najbližje slovenskemu
človeku in ker je zmerna desna stranka. Pravi,
da SLS pogrešajo v parlamentu, zato morajo
člani enotno podpirati svoje izvoljene predstavnike in k uspehu stranke vsak po svojih močeh
prispevati na svojem področju, pred volitvami
pa poiskati kandidate, ki bodo stranko popeljali
nazaj tja, kamor spada.

Občina Šenčur
Površina: 43,2 km2
Prebivalcev: 8.554

Ciril Kozjek
Ciril Kozjek, rojen 1951 v Voklem, se je že leta
1969 zaposlil v tovarni Iskra. Ob delu je zaključil
šolanje na Srednji tehnični šoli v Ljubljani in od
leta 1987 vodil Oddelek za vzdrževanje telekomunikacijske opreme v Iskratelu, ob tem pa veliko
potoval, predvsem po Rusiji. Od leta 2000 do
upokojitve leta 2010 je bil prokurist domačega
vrtnarskega podjetja.

V lokalni politiki je aktiven od leta 2002, bil
je občinski svetnik Občine Šenčur in predsednik Krajevne skupnosti Voklo. Tri mandate je
bil podžupan, na zadnjih lokalnih volitvah leta
2014 pa je bil izvoljen za župana Občine Šenčur.
Je tudi predsednik Občinskega odbora SLS
Šenčur. Za članstvo v SLS se je leta 2010 odločil,
ker je desnosredinska, ima posluh za enakomeren razvoj podeželja, vodi zmerno politiko
in ni konfliktna.
Članom SLS sporoča, naj podprejo vodstvo,
združijo moči in skupaj potegnejo voz naprej,
tako kot uspešno delajo župani skupaj z občinskimi sveti na občinski ravni.
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Nagovor predsednika Slovenske
kmečke zveze pri SLS

Naša naloga je
najti rešitve
Rok Sedminek

N

aj najprej čestitam ob 28. obletnici ustanovitve Slovenske kmečke zveze, predhodnici Slovenske
ljudske stranke. Hvala vsem članom za
vse, kar ste doprinesli k boljšemu stanju
v slovenskem kmetijstvu in k lepšemu
podeželju.
Dobro leto po moji izvolitvi na mesto
predsednika Slovenske kmečke zveze pri
SLS živimo v obdobju ene najhujših kriz
v slovenskem kmetijstvu, ki je doletela
praktično vse panoge. Priča smo vsakoletnim naravnim ujmam, ki nas pestijo
predvsem zadnja tri leta, vlada pa z neumnimi potezami z različnimi ukrepi

duši kmetijstvo in gospodarstvo v
Sloveniji. Lahko bi naštel še kup
drugih težav, a ni to moj namen.
Naša naloga je, da najdemo
rešitve, ki bodo dvignile kakovost
slovenskega kmetijstva, stopnjo samooskrbe s hrano in ohranjale življenja
na slovenskem podeželju. Zato je potrebno stopiti skupaj, tako kot ob ustanovitvi
Slovenske kmečke zveze 12. maja 1988,
ko se je jasno zahtevalo lastno državo.
Z drznejšo strategijo slovenskega
kmetijstva bi bilo potrebno postaviti tri
cilje – ohranjanje družinskih kmetij kot
temelja slovenskega kmetijstva, zaščita
najboljših rodovitnih zemljišč kot temelja za prehransko samooskrbo in nuja po
povezovanju in graditvi na tradicionalnih produktih. Z jasnimi usmeritvami in
pridnim delom bomo postali uspešna

Liste društva SKZ - Slovenska
kmečka zveza

I. Volitve v svet
Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 1
1. Šavli Klemen, roj. 1977, Čiginj 16, Tolmin
2. Erzetič Edbin, roj. 1961, Pristavo 1, Dobrovo v Brdih
3. Madon Zoran, roj. 1961, Banjšice 86B, Grgar
2. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
št. 2. Žiber Egidio, roj. 1961, Parecag 168, Sečovlje - Sicciole
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evropska država.
Ko smo ravno pri Evropi – zmoti me,
ko vidim, da nekateri ljudje pogrešajo
prejšnjo mačehovsko državo, v kateri se
je v kolonah hodilo v Avstrijo po kavo
in riž za koline – »Shopping in Graz«
pravi znana pesem iz tega časa. Prave
demokracije pri nas še nismo začutili,
komunistične elite še vedno vladajo,
nas pa hujskajo z »Evropa je kriva«. V
pravi demokraciji imajo ljudje možnost
aktivne participacije, dialog je kulturen,
strokovnjaki z različnih področij pa imajo možnost, da gradijo skupno dobro.
Upam, da ne bo preteklo novih 28 let, da
bomo Slovenci resnično stopili na pravo
demokratično pot in pokazali, da znamo
in zmoremo voditi državo.
Zato se nam pridružite na poti poštenih namenov za spremembe v slovenskem kmetijstvu in slovenski državi
ter podprite kandidate liste Društva SKZ
– Slovenska kmečka zveza na volitvah
v organe Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije.
Rok Sedminek, predsednik
Slovenske kmečke zveze pri SLS

3. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 2
1. Jeglič Janko, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo
2. Soklič Jože, roj. 1968, Selo pri Bledu 22, Bled
3. Markelj Viktor, roj. 1952, Potok 16, Železniki
4. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 3
1. Strle Franc, roj. 1949, Iška 11, Ig
2. Mušič Franc, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin
3. Bizjan Milan, roj. 1968, Podgrajska cesta 9C, Ljubljana
4. Košir Vinko, roj. 1957, Zabočevo 10, Borovnica
5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
št. 5. Tekavec Branko, roj. 1959, Javorje 4, Turjak
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Nagovor predsednika društva SKZ - Slovenska kmečka zveza

Na listo smo postavili
delovne kmete

K

metijsko gozdarska zbornica
Slovenije, stanovska organizacija slovenskih kmetov, je
zelo pomembna za razvoj in obstoj
Branko Tomažič slovenskega kmetijstva, čeprav se ve(Vir: KGZS) čina članov pogosto nagiba k ideji,
da je ne potrebujemo. Pred petimi
volitvami v KGZS je stalnica vprašanje, ali smo v preteklih mandatih naredili dovolj in upravičili zaupanje?
Slovenski kmet in lastnik zemljišč v teh težkih časih še kako
potrebuje dobro organizacijo, ki mora z veliko več energije,
znanja in politične volje zastopati njegove interese. Morda
doslej nismo imeli pravih ljudi na vodilnih mestih, morda
so ti premalo naredili za naš stan, morda smo krivi, da smo
zapustili naše predstavnike in začeli podpirati ljudi, ki jim je
bilo le do vodilnih stolčkov.
Predstavniki Slovenske ljudske stranke, Slovenske kmečke
zveze pri SLS in Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza smo
v vseh letih po osamosvojitvi naredili največ za našega kmeta. Spomnimo se obdobij, ko smo imeli možnost odločati in
upravljati. Le kako bi bilo danes z nami, če ob sprejemanju

Slovenije v EU ne bi imeli veliko poslancev, če ne bi Ciril Smrkolj
vodil ministrstva za kmetijstvo, ki se je zelo dobro pogajalo in
pridobilo veliko sredstev? Ko smo imeli podporo in prevzeli
vodenje, ali ko smo bili v opoziciji, vedno je bilo naše vodilo,
da odgovorno zastopamo naša – kmečka – stališča in bili pri
tem tudi uspešni.
V zadnjem mandatu je bilo v Svetu KGZS premalo takih,
ki živimo od kmetijstva. Le mi vemo, kako je težko kmetovati
in gospodariti na kmetijah. V Društvu SKZ smo zato na naše
liste postavili pridne in delovne kmete, ki si bodo brez dlake
na jeziku upali odločno zastopati stališča v interesu kmetov.
Naš program, ki je objavljen v Zeleni deželi, glasilu KGZS,
je obširen in predstavlja našo zavezo. Ob napisanem se bomo
morali zelo boriti tudi proti dodatni obdavčitvi nepremičnin
in povečevanju katastrskega dohodka ter za poenostavitev
birokracije, ki duši slovenskega kmeta.
Zato vas, spoštovani kmetje in lastniki zemljišč, vabim, da v
nedeljo, 29. maja 2016, na volitvah v KGZS podprete kandidate,
ki kandidirajo na listi Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza.
Branko Tomažič, predsednik Društva SKZ – Slovenska
kmečka zveza

6. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA

9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE

Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
št. 5. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48,
Begunje pri Cerknici
št. 7. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica

Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 4
1. Sedminek Rok, roj. 1976, Podlog v Savinjski dolini 30B, Šempeter v Savinjski dolini
2. Kotnik Jože, roj. 1977, Kraberk 18, Loče 7/25
3. Pišek Andrej, roj. 1964, Medlog 67, Celje
4. Lešnik Franc, roj. 1970, Zgornja Rečica 51, Laško

7. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 4
1. Hrovatič Igor, roj. 1963, Škrjanče pri Novem mestu 12, Novo
mesto
2. Grabrijan Boris, roj. 1961, Velika sela 6, Adlešiči
3. Strajnar Janez, roj. 1962, Dečja vas 20, Trebnje
8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 1
1. Škulj Vinko, roj. 1986, Dobrava ob Krki 7, Podbočje
2. Preskar Alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje
3. Žaren Jernej, roj. 1972, Nemška vas 1, Leskovec pri Krškem

10. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 2
1. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož
2. Hohler Anton, roj. 1962, Spodnje Prebukovje 36, Šmartno
na Pohorju
3. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, Lenart
v Slov. goricah
4. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce
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11. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR

3. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ

Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
št. 3. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka
št. 5. Skok Erna, roj. 1965, Rošpoh - del 94, Kamnica

Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 5
1. Kunšič Boris, roj. 1958, Perniki 4, Zgornje Gorje
2. Markelj Viktor, roj. 1952, Potok 16, Železniki
3. Čadež Jožef, roj. 1955, Srednja vas-Poljane 1, Poljane nad
Škofjo Loko
4. Ješe Alojzij, roj. 1954, Jama 26, Mavčiče
5. Murnik Vincenc, roj. 1954, Pšata 5, Cerklje na Gorenjskem
6. Urbanc Alojz, roj. 1959, Goriče 24, Golnik
7. Jeglič Ana, roj. 1968, Podbrezje 192, Naklo
8. Soklič Jože, roj. 1968, Selo pri Bledu 22, Bled
9. Rozman Matjaž, roj. 1967, Zadraga 18, Duplje
10. Smolej Franc, roj. 1946, Prihodi 30, Jesenice

12. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 1
1. Zagožen Mihael, roj. 1975, Volog 20, Šmartno ob Dreti
2. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta
3. Skrivarnik Matej, roj. 1973, Podgorje 122, Podgorje pri
Slovenj Gradcu
13. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA

4. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
št. 6. Abraham Aleksander, roj. 1964, Šalovci 182, Šalovci
št. 8. Gumilar Boris, roj. 1965, Markišavci 32, Murska Sobota

II. Volitve v svete območnih
enot Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 2
1. Vodopivec Franc, roj. 1956, Potok pri Dornberku 29, Dornberk
2. Štih Milan, roj. 1967, Staro selo 13, Kobarid
3. Erzetič Edbin, roj. 1961, Pristavo 1, Dobrovo v Brdih
4. Rehar Ivan, roj. 1950, Na Produ 10, Vipava
5. Curk Peter, roj. 1961, Vrhpolje 31, Vipava
6. Šavli Klemen, roj. 1977, Čiginj 16, Tolmin
7. Pivk Marjan, roj. 1964, Zadlog 9, Črni vrh nad Idrijo
8. Fornazarič Aleksander, roj. 1960, Vogrsko 84, Volčja Draga
9. Zuljan Marko, roj. 1978, Vipolže 89A, Dobrovo v Brdih
10. Madon Zoran, roj. 1961, Banjšice 86B, Grgar
2. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 3
1. Žiber Egidio, roj. 1961, Parecag 168, Sečovlje - Sicciole
2. Žerjal Matjaž, roj. 1978, Tomaj 76, Dutovlje
3. Jogan Sandi, roj. 1962, Cikuti 8, Pobegi
4. Grmek Stojan, roj. 1946, Kobjeglava 16, Štanjel
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Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 5
1. Bizjan Milan, roj. 1968, Podgrajska cesta 9C, Ljubljana
2. Novak Iztok, roj. 1979, Molska cesta 22, Log pri Brezovici
3. Žagar Janez, roj. 1959, Besnica 23A, Ljubljana
4. Savšek Roman, roj. 1968, Gorenja vas 28, Podkum
5. Stanovnik Janez, roj. 1969, Briše pri Polhovem Gradcu 24,
Polhov Gradec
6. Košir Vinko, roj. 1957, Zabočevo 10, Borovnica
7. Virant Jože, roj. 1959, Golo 2, Ig
8. Mušič Franc, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin
9. Pirš Frančiška, roj. 1955, Povodje 3, Ljubljana - Šmartno
10. Dolinšek Janez, roj. 1956, Peč 6, Grosuplje
5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 3
1. Tekavec Branko, roj. 1959, Javorje 4, Turjak
2. Ilc Drago, roj. 1958, Goriča vas 48, Ribnica
3. Marn Alojz, roj. 1961, Jurjevica 9, Ribnica
6. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 1
1. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica
2. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48, Begunje pri Cerknici
3. Okoliš Bernarda, roj. 1973, Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu
4. Peternelj Florijan, roj. 1971, Brce 10A, Ilirska Bistrica 16/25
5. Dužnik Rafael, roj. 1964, Hrenovice 35, Postojna
6. Gerbec Blaž, roj. 1982, Lipsenj 25B, Grahovo
7. Štavar Edvard, roj. 1946, Zagorje 105, Pivka
8. Gabrejna Matija, roj. 1953, Unec 62, Rakek
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7. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 1
1. Totter Ciril, roj. 1977, Griblje 13, Gradac
2. Redek Jernej, roj. 1982, Krka 21, Novo mesto
3. Hrovat Pavel, roj. 1966, Gorenja Brezovica 31, Šentjernej
4. Kravcar Boris, roj. 1971, Praproče 13, Trebnje
5. Raztresen Boris, roj. 1951, Rim 5, Adlešiči
6. Primožič Uroš, roj. 1992, Vrh 16, Šentrupert
7. Grabrijan Boris, roj. 1961, Velika sela 6, Adlešiči
8. Hrovatič Igor, roj. 1963, Škrjanče pri Novem mestu 12,
Novo mesto
8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 3
1. Kožar Ivan, roj. 1967, Reštanj 5A, Senovo
2. Preskar Alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje
3. Jordan Franc, roj. 1962, Malence 12, Kostanjevica na Krki
4. Levak Jože, roj. 1960, Bukošek 28, Brežice
5. Kuntarič Stanislav, roj. 1960, Slivje 4, Podbočje
6. Škulj Vinko, roj. 1986, Dobrava ob Krki 7, Podbočje
7. Žaren Jernej, roj. 1972, Nemška vas 1, Leskovec pri Krškem
9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 3
1. Marovt Domen, roj. 1974, Topovlje 20, Braslovče
2. Kotnik Jože, roj. 1977, Kraberk 18, Loče
3. Lešnik Franc, roj. 1970, Zgornja Rečica 51, Laško
4. Lapornik Urban, roj. 1990, Žigon 6, Laško
5. Kupec Marjan, roj. 1953, Sv. Lovrenc 14, Prebold
6. Mernik Tomaž, roj. 1981, Padeški Vrh 2, Zreče
7. Pišek Andrej, roj. 1964, Medlog 67, Celje
8. Maček Jože, roj. 1983, Zagorje 67, Lesično
9. Cevzar Niko, roj. 1970, Andraž nad Polzelo 56, Polzela
10. Bučer Jože, roj. 1971, Zagaj pri Ponikvi 7, Ponikva
10. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ

7. Hrga Ivan, roj. 1964, Dragovič 2A, Juršinci
8. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož
11. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 2
1. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka
2. Skok Erna, roj. 1965, Rošpoh - del 94, Kamnica
3. Kramberger Marjan, roj. 1965, Ciglence 23, Spodnji Duplek
4. Vernik Rosina, roj. 1967, Hočka cesta 50, Hoče
5. Šnajder Marko, roj. 1978, Zgornji Jakobski Dol 15, Jakobski dol
6. Kokol Branko, roj. 1962, Ob potoku 11, Šentilj v Slov. goricah
7. Kranvogel Peter, roj. 1954, Dragučova 10, Pernica
8. Visočnik Janko, roj. 1949, Hočko Pohorje 77A, Hoče
12. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 3
1. Gradišnik Dani, roj. 1979, Črnova 27, Velenje
2. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta 23/25
3. Zagožen Franc, roj. 1982, Volog 11, Šmartno ob Dreti
4. Goličnik Boštjan, roj. 1987, Šmihel nad Mozirjem 14, Mozirje
5. Skrivarnik Matej, roj. 1973, Podgorje 122, Podgorje pri
Slovenj Gradcu
6. Ocepek Slavka, roj. 1956, Podgorje 31, Velenje
7. Urbancl Jože, roj. 1954, Straže 86, Mislinja
8. Oblak Avgust, roj. 1963, Škale 31, Velenje
9. Vrtačnik Edi, roj. 1961, Vinska Gora 25, Velenje
10. Breznik Marko, roj. 1980, Strmec 13, Luče
13. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA
Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 5
1. Štuhec Franc, roj. 1958, Gajševci 13, Križevci pri Ljutomeru
2. Abraham Aleksander, roj. 1964, Šalovci 182, Šalovci
3. Gumilar Boris, roj. 1965, Markišavci 32, Murska Sobota
4. Flisar Štefan, roj. 1978, Šalamenci 5, Puconci
5. Slavič Jožef, roj. 1964, Grabe pri Ljutomeru 1, Križevci pri
Ljutomeru
6. Kovač Zdravko, roj. 1961, Hodoš 66, Hodoš - Hodos

Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza – št. 1
1. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce
2. Orthaber Jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pragersko
3. Trstenjak Slavko, roj. 1967, Frankovci 20, Ormož
4. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, Lenart
v Slov. goricah
5. Grobelnik Viljem, roj. 1976, Zgornje Prebukovje 33, Šmartno
na Pohorju
6. Janežič Nikolaj, roj. 1980, Veliki Brebrovnik 5, Miklavž pri
Ormožu
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Inštitut dr. Antona Korošca

Kaj je Inštitut
dr. Antona
Korošca?

I

nštitut dr. Antona Korošca (krajše INAK)
je bil ustanovljen decembra 2015 ob 75.
obletnici smrti tega slovitega politika
in teologa, ki je vodil zgodovinsko Slovensko ljudsko stranko. Ustanovili so ga
vidnejši člane Slovenske ljudske stranke
kot »think-tank« organizacijo, v kateri se
srečujejo akademiki in strokovnjaki z različnih področij ter politični odločevalci, ki
so jim blizu vrednote, načela in cilji SLS
in Evropske ljudske stranke.
Poseben poudarek INAK namenja sodelovanju in povezavam z domačimi in
mednarodnimi organizacijami. Ponosni
so, da so 29. februarja 2016 skupaj z Zborom za republiko v Celju organizirali javno tribuno na temo migrantske krize, na
kateri so za skupno mizo prvič po dolgem
času posedli predsednike treh največjih
slovenskih desnosredinskih strank, Jane-

Predsednik Sveta INAK prof. dr. Andrej Umek, podpredsednica Sveta INAK Tadeja Romih,
direktor INAK Primož Jelševar in strokovni sodelavec INAK Matjaž Žbogar.

za Janšo (SDS), Ljudmilo Novak (NSi) in
mag. Marka Zidanška (SLS).
INAK 16. junija 2016 v Ljubljani pripravlja 1. Koroščev večer, ki ga bodo posvetili 25. obletnici slovenske samostojnosti.
22. junija pa bodo prav tako v Ljubljani sodelovali na okrogli mizi inštituta Konrad
Adenauer Stiftung, tudi ta bo posvečena

25 letom samostojne Slovenije.
Delo sodelavcev INAK sicer večinoma
poteka v pisarni, knjižnicah in tudi od
doma, pred računalnikom in za knjigami,
kjer raziskujejo in iščejo rešitve, ki bodo
v skladu z načeli evropske desne sredine
pripomogle k vzponu Slovenske ljudske
stranke in s tem k boljši Sloveniji.

Naj država dela za
državljane ali obratno?

V

Matjaž Žbogar, strokovni
sodelavec Inštituta dr. Antona
Korošca
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prašanje v naslovu je retorično.
Država je seveda tista, ki mora
delati za državljane. Da država
dela za državljane, pa mora biti izpolnjenih več pogojev. Eden od njih, ki se
le malokrat omenja, je širok in življenjski
pogled tistih, ki pripravljajo in odločajo
o zakonih in drugih predpisih.
Pri svojem delu na Inštitutu dr. An-

tona Korošca sem se med drugim dobro
seznanil tudi s problematiko davčnih blagajn. Te so bile v lanskem letu uvedene z
namenom preprečevanja sive ekonomije,
s čimer ni nič narobe. Težava pa je v tem,
da je ministrstvo za finance, ki je zakon
pripravljalo, preslišalo številna utemeljena opozorila, da bo obvezna uporaba
davčnih blagajn prevelika obremenitev

Inštitut dr. Antona Korošca
za nekatere, ki na leto ustvarijo malo prometa in malo ali nič
dobička. Mednje lahko štejemo manjše kmete, obrtnike in
prostovoljna društva. Državni uradniki in kasneje poslanci so
žal upoštevali le gole številke. Med stroške, ki naj bi jih imeli
zavezanci zaradi novih ukrepov, so namreč šteli le strošek nakupa ustrezne opreme.
Vendar tisti, ki se ukvarjajo z določeno kmetijsko ali obrtno
dejavnostjo, da nekaj malega zaslužijo, ali pa tisti, ki opravljajo
prostovoljno delo v okviru v Sloveniji zelo razširjene društvene
dejavnosti, dobro vedo, da strošek nabave ali izposoje davčne
blagajne ni vse. Tu so še stroški, ki jih je težko ovrednotiti
v denarju. Kako se ovrednoti sitnosti branjevke, ki jih ima z
upravljanjem blagajne pri temperaturah pod lediščem, ali
društva, ki na prostoru, kjer organizira prireditev, nima za-

gotovljenega signala? Zelo težko. Zaradi teh stroškov pa hitro
pride do tehtanja, ali se splača z dejavnostjo sploh ukvarjati.
Koristi so pač včasih manjše od vložka, ne korist ne vložek pa
se ne moreta vedno finančno ovrednotiti. Kdor na zadeve gleda
širše in ne samo ozko skozi številke na papirju, bo to razumel
in upošteval. In le če bodo državni uradniki in odločevalci tako
ravnali, bo država delala v korist državljanov.
Za konec pa še anekdota. Ko sem zastopnika ene od zvez
prostovoljnih društev vprašal, če bi sodelovali na posvetu o
težavah društev zaradi uvedbe davčnih blagajn, mi je odgovoril,
da njih pa to ne zanima, saj so svojim članom že predstavili
najbolj ugodne možnosti nabave oz. izposoje ustreznih blagajn.
To pa bo marsikomu zasmrdelo po nečemu, kar lahko imenujemo vpliv lobijev.

Kdo je bil dr.
Anton Korošec?
Dr. Anton Korošec je bil duhovnik, večkratni minister v več resorjih,
edini nesrbski predsednik vlade med obema vojnama, vodja predvojne Slovenske ljudske stranke, predvsem pa voditelj slovenskega
naroda. Bil je eden najpomembnejših politikov ob nastajanju prve
skupne države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter v obdobju med obema svetovnima vojnama. Je ena redkih političnih osebnosti na slovenskem, ki je dala pečat ne samo
slovenski, ampak tudi avstro-ogrski in jugoslovanski zgodovini.
Rojen je bil 12. maja 1872 v Biserjanah pri Svetem Juriju ob Ščavnici, obiskoval je gimnazijo na Ptuju in v Mariboru, študij nadaljeval na bogoslovju ter bil leta 1895 posvečen v duhovnika. Tega leta se je
srečal z dr. Janezom Evangelistom Krekom in sprejel njegove politične poglede. Leta 1902 se je sredi
doktorskega študija teologije na graški univerzi posvetil politiki in v njej ostal do svoje smrti.
Najprej je bil časnikar in urednik, leta 1907 pa je bil izvoljen za poslanca Vseslovenske ljudske
stranke v avstro-ogrskem državnem zboru, kjer je 30. maja 1917 kot predsednik Jugoslovanskega kluba prebral majniško deklaracijo, ki je zahtevala združitev južnih Slovanov v eno državno enoto v okviru
avstro-ogrske monarhije. Ob razpadu Avstro-Ogrske je predsedoval Narodnemu svetu Slovencev, Hrvatov
in Srbov, ki je 29. oktobra 1918 razglasil Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Bil je podpredsednik prve
vlade Kraljevine SHS leta 1918, v letih 1924 in 1927 je bil minister za notranje zadeve.
Dr. Korošec je bil goreč nasprotnik centralizma in se je močno zavzemal za večjo avtonomijo Slovencev. Leta 1928 mu je kralj za kratek čas zaupal celo vodenje vlade v šestojanuarski diktaturi, nato je
bil minister, leta 1930 pa je vlado zapustil. V opoziciji se je leta 1932 postavil za Slovensko deklaracijo, ki
je zahtevala združitev celotnega slovenskega naroda v eni samostojni politični enoti. Režim se je odzval
tako, da ga je skupaj z drugimi prvaki Slovenske ljudske stranke januarja 1933 konfiniral v Bosni in nato
na Hvaru. Konfinacija se je končala s smrtjo kralja Aleksandra oktobra 1934. Junija 1935 je znova postal
minister za notranje zadeve.
Umrl je 14. decembra 1940 v Beogradu, star 68 let, ko je bil predsednik senata in minister za šolstvo.
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Nagradna križanka
Pravilno geslo križanke nam pošljite skupaj z vašimi podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) na naslov
SLS, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sls@sls.si do petka, 17. junija 2016.
Izžrebali bomo tri nagrade. 1. nagrada: kosilo s predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom. 2. nagrada: darilni paket poslanca
v Evropskem parlamentu Franca Bogoviča. 3. nagrada: darilni paket Slovenske ljudske stranke.

ENERGETSKE MERITVE

OKNA

SNEŽNE
VERIGE

VRATA

040 528 557
www.misteral.si

SENCILA

Za oglaševanje v Slovencu si oglejte našo ponudbo na spletni strani www.slovenec.org, nam pišite na
elektronski naslov oglasevanje@slovenec.org, ali pokličite na telefonsko številko 01 241 88 20.
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Pristop na izjava
Osebni podatki člana:
Ime in priimek:

Rojstni datum:

Kraj

Stalno prebivališče:
Ulica in hišna št.:

Poštna št.:

Pošta:

Občina:

Krajevna / Četrtna skupnost:

Elektronski naslov:

Telefon:

Mobilni telefon:

Zaposlitev:
Izobrazba:

Poklic (delo, ki ga opravljam):

Funkcije v KS, ČS, Občini, državi:

Sprejemam Statut in Program Slovenske ljudske stranke
in hkrati pristopam k:
A
B
C
D

Novi generaciji SLS (osebe do 33. let)
Slovenski kmečki zvezi pri SLS
Slovenski narodni zvezi pri SLS
Slovenski ženski zvezi pri SLS

F
G
H
i

Zvezi upokojencev pri SLS
Klubu kulturnikov pri SLS
Klubu SP pri SLS
Klubu znanstvenikov pri SLS

Izjavljam, da bom plačeval letno članarino SLS in stanovsko članarino.
DELOVAL BOM V SKLADU S TEMELJNIMI NAČELI SLS IN KODEKSOM etičnega ravnanja članov SLS.
Izjavljam, da nisem član nobene druge politične stranke.
V/Na:

Dne:

Podpis:

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana
ali skenirano na elektronski naslov sls@sls.si.
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